Jumping Jack MotorMuziekTheater
Arrangementen
- Arrangement basis
- Arrangement uitgebreid
- Arrangement exclusief

Locatie:
Periode:
Info en boeking:

TT circuit Assen
mei 2019
info@ducatiste.nl

Jumping Jack MotorMuziekTheater

Arrangement Basis*

-

Vervoer per touringcar vanuit Westland naar TT circuit Assen
Tickets voor MotorMuziekTheater Jumping Jack
Overdekte tribune (stoelen)
Verkenningsronde over het gehele circuit
Vervoer per touringcar vanaf TT circuit Assen naar Westland

Jumping Jack MotorMuziekTheater
Arrangement Uitgebreid*
-

Vervoer per touringcar vanuit Westland
Inchecken bij het hotel
Warm – Koud buffetdiner
Transfer naar TT circuit Assen
Verkenningsronde over het gehele circuit
Tickets voor theatermusical Jumping Jack
Overdekte tribune (stoelen)
Transfer naar hotel
Overnachting in 4* hotel mét zwembad
Zeer luxe en uitgebreid ontbijt
Vervoer per touringcar naar Westland

Jumping Jack MotorMuziekTheater
Arrangement Exclusief*
-

Vervoer per touringcar vanuit Westland
Exclusieve excursie bij helmen fabrikant informatie, rondleiding, coureurshelmen bekijken enz.
Vervolg naar hotel voor inchecken
Warm – Koud buffetdiner
Transfer naar TT circuit Assen
Verkenningsronde over het gehele circuit
Tickets voor theatermusical Jumping Jack
Overdekte tribune (stoelen)
Transfer naar hotel
Overnachting in 4* hotel mét zwembad
Zeer luxe en uitgebreid ontbijt
Vervoer per touringcar naar Westland
Magazine (motorsport)

Dit arrangement is voor een zeer beperkt gezelschap beschikbaar. Wees er snel bij, want vol = vol.

Jumping Jack MotorMuziekTheater
Arrangementen
Wij verzoeken u om uw mogelijkheden door te geven. Bij voorkeur 2 opties, waarbij we
uiteraard streven naar uw eerst gewenste datum.
Data*:
Basis arrangement: vrijdag 10 mei 2019
Basis arrangement: zaterdag 11 mei 2019
Basis arrangement: zaterdag 18 mei 2019
Uitgebreid arrangement: vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 2019
Uitgebreid arrangement: vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019

Exclusief arrangement: vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 2019
Exclusief arrangement: vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019
Donderdag en zondag in dezelfde weken als bovenstaand, afhankelijk van gebleken interesse en/of meerprijs al dan niet mogelijk. U kunt dit als gewenste dag opgeven.

Jumping Jack MotorMuziekTheater
Arrangementen

Voor bedrijfsuitjes en familiefeesten, neemt u contact met ons op om de specifieke wensen en
mogelijkheden door te nemen.
Wij voorzien zoveel als mogelijk in maatwerk voor uw groep.

Jumping Jack MotorMuziekTheater
Arrangementen

*Disclaimer: alle informatie in dit document is zeer zorgvuldig samengesteld. Vanwege de nodige voorbereidingen door de organisatie van zowel de arrangementen als het MotorMuziekTheater is het
mogelijk dat zich wijzigingen voor doen. U wordt uiteraard te allen tijde geïnformeerd. De organisatie van het MotorMuziekTheater heeft de genoemde, beoogde data met ons gecommuniceerd.
Het is mogelijk dat er extra opties of een extra arrangement wordt aangeboden in de komende periode. Ook in dit geval wordt u op de hoogte gebracht en mocht u al geboekt hebben en deze
opties/arrangementen worden na uw boeking bekend, is het mogelijk om kosteloos te wijzigen (u betaalt wel de evt van toepassing zijnde meerprijs). In alle andere gevallen rekenen wij € 15
wijzigingstarief en eventuele meerprijs.
Betaling dient 100% bij boeking plaats te vinden. U ontvangt hiervoor een faktuur. Bij annulering vindt geen restitutie of terugbetaling plaats van het betaalde bedrag.
Bij slechte weersomstandigheden kunt u uw arrangement aan iemand anders aanbieden; dit regelt u onderling en de organisatie van deze arrangementen heeft hier geen bemoeienis mee, evenzo
omtrent gedane betaling. Wanneer het evenement vanwege weersomstandigheden in zijn geheel wordt geannuleerd, zijn er een aantal vaste reservedata waarop de voorstelling alsnog zal
plaatsvinden; dit zal zijn op 20, 21 of 22 mei 2019 afhankelijk van de oorspronkelijk gereserveerde datum.
Reis en verblijf tijdens dit arrangement vindt plaats op eigen risico. De organisatie en aanbieder van deze arrangementen kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, diefstal, verloren
artikelen, (persoonlijk) letsel of anderszins. Meewerkende partijen, zoals organisatie van het MotorMuziekTheater, hotel, touringcarverhuurder, circuit personeel enz hebben te allen tijde mogelijkheid
om uw aanwezigheid te weigeren / ontzeggen bij gebleken overlast; eventueel veroorzaakte schade wordt bij u in rekening gebracht. Dergelijke voorvallen verlopen zonder onze tussenkomst.
Arrangementen uitsluitend bij voldoende deelname.

