
Arrangementen 

 
Arrangement prijzen  tot 20 personen 
1e Categorie € 165,00 
2e Categorie € 147,50 
3e Categorie € 130,00 
Kinderen t/m 11 jaar € 75,50 
 
Nu alle arrangementen tot 20 personen inclusief 
• Spectaculaire show 
• Heerlijk 4-gangendiner 
• Onbeperkt drankjes (hollands assortiment) 
• Koffie/thee 
• Parkeerkaart 
• Garderobe 
• 19% BTW 
 
VIP arrangement  € 195,00 p.p. 
• VIP categorie tickets 
• Voorontvangst op VIPdek 
• Ontvangst met champagne 
• Aperitief 
• Luxe borrelhapjes 
• Luxe 4-gangendiner 
• Onbeperkt drankjes (Hollands assortiment) 
• Koffie/Thee 
 
Het Aantrekkelijk Alternatief € 99,00 p.p. 
• Laatst beschikbare plaatsen 
• 3-gangendiner 
• Onbeperkt drankjes (Hollands assortiment) 
• Koffie/Thee 
 
Culinaire upgrade 
Upgrade 4-gangen luxe VIP menu + € 20,00 
Upgrade drankenarrangement ‘de luxe’ + € 17,00 
Upgrade drankenarrangement ‘superieur’ + € 27,00 
 
 



 
 
 
 
Tip!  Be Our Guest € 35,00 p.p. 
Is er een jarige, een bruidspaar of wilt u gewoon iemand vertellen 
hoe blij u met die ander bent? Redenen genoeg om iemand 
eens flink in het zonnetje te zetten. Marc Forno en het Holland 
Show Ballet huldigen uw speciale gast op grootse wijze met 
een bijzonder intermezzo. Een prachtig boeket bloemen en een 
megafoto op het videoscherm maken dit een unieke belevenis. 
Tevens ontvangt de speciale gast een exclusief geschenk van 
The Original Dr. Fish ter waarde van € 80,00! 
Maak van uw gast een ‘Special Guest’ en bezorg hen dit 
onvergetelijke moment. 
 
 
Tip! Backstagetour € 12,50 p.p. 
Een absolute aanrader. Marc Forno, choreograaf en kostuumontwerper 
van DreamsLive, neemt u graag mee met een ca. 50 minuten 
durende rondleiding achter de schermen. Dit doet hij samen met 
de technische crew en het Holland Show Ballet. U komt echt alles te 
weten over de totstandkoming van DreamsLive de Dinnershow en kijkt 
daarna met andere ogen naar de show! 
 
U reserveert de Backstage Tour via 035-6777333 voor € 12,50 p.p. inclusief een 
welkomstdrankje. 
 


