Avondjerotterdam.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Avondje uit met de Las Vegas Shownight op het Water in
Rotterdam

Shownight op het Water
Heeft u zin in een exclusieve avond uit met een stijlvol karakter. Dan is de Las Vegas Show Night echt iets voor u. Ingrediënten als magie,
casino en glitter & glamour zorgen voor een geweldige avond uit. Tijdens deze feestavond creëren wij een ‘casino setting’.

Las Vegas Shownight
Bij binnenkomst zult u worden ontvangen door onze ‘Vegas Girls’. U krijgt bij binnenkomst van de ‘Vegas Girls’ speelgeld, vervolgens kunt u
een gokje wagen aan de blackjack tafel of roulette tafel. Een DJ in smoking verzorgt easy listening muziek op de achtergrond. Mocht u een
dansje willen wagen, onze DJ is all round en weet indien gevraagd de avond tot een feestavond om te turnen. Verder zult u op deze avond
kennis maken met onze ‘Table Magician’. Hij staat garand voor trucs op de vierkante centimeter. U zult met regelmaat uw ogen niet geloven
en stomverbaasd huiswaarts keren. Beleef deze exclusieve avond uit met uw vrienden, familie of bedrijf.

Het programma en Diner
19:30 uur Inschepen
20:00 uur Varen
23:00 uur Einde

DINER
Brood station
Maisbrood met boter en smeersels

Aziatisch station
Noedels wokken met keuze uit garnalen of kip
(In een take a way box) en dan een kom nasi erbij (chafing dish)
Mini loempiaatjes

Zuid-Amerikaans station
Quesadilla
Nacho’s met guacemole
Kip met citroensaus
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Rijst met kidney bonen

Vegetarisch station
Courgette / aubergineschotel met Italiaanse kruiden
Groente Lasagne
Pasta pesto

Dessert
Mini donut met mousse

Bij dit arrangement is inbegrepen:
Diner
Dessert
Live entertainment
Cruise

Prijzen
Ticket inclusief buffet & drankenarrangement € 89,50
Ticket inclusief buffet & exclusief drankenarrangement € 69,50

Showdata:
Op het moment staat deze show nog niet gepland.
De prijs van dit arrangement is geldig op de aangegeven data.

Voorwaarden
Aantal personen
U bent gebonden aan het aantal opgegeven personen. Indien er een afwijking ontstaat in het gereserveerde aantal, dient u dit uiterlijk 2 weken
voor aanvang van de show aan ons door te geven. Maximaal 10% van het aantal gereserveerde plaatsen kan kosteloos geannuleerd worden.
Verder gelden onze algemene voorwaarden.
Voorwaarden
Leveringen volgens de algemene voorwaarden. Prijzen en prijswijzigingen voorbehouden.
Toegangsbewijs
Neem uw kaarten of voucher mee, dit is uw hoofdtoegangsbewijs. U wordt vermeld op een gastenlijst. Vervolgens verifiëren wij van te voren
de betalingen en vermelden dit op de gastenlijst. U hebt pas toegang tot het schip als uw betaling bij ons binnen is. Uw gasten worden vanaf
19:30 uur aan boord van de Ameland verwacht. Voor 19:30 uur is de Ameland niet toegankelijk.
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