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Feestavond The Club - kies uw eigen club

The Club - Feesten met voor elk wat wils!
The Club is een feestconcept met verschillende thema’s in verschillende ruimten die met elkaar zijn verbonden. De basis is de Dance Club,
Gamble Club, Game Club, KaraokeClub en de Tapas and Drinks Club. Het concept is op iedere locatie in Nederland te organiseren. Een
compleet themafeest met voor elk wat wils. Afhankelijk van uw wensen, groepsgrootte en doelgroep kunnen we het concept aanpassen of
uitbreiden met bijvoorbeeld de Whisky Club, Smoking Club, Wine Club, Salsa Club, Showcooking Club of Piano Club. Nadat de gasten
gezamelijk verwelkom zijn geheten kan iedereen zelf kiezen aan wat voor activiteit hij/zij deel gaat nemen. Zo kunnen de gasten lekker
dansen, pokeren, een cocktail workshop volgen of gezellig kletsen aan de bar.

The Club's
Dance Club
De DJ staat tot uw beschikking, verzoeknummers kunnen worden aangevraagd en er kan natuurlijk gedanst kan worden. In overleg is het ook
mogelijk om hier een live orkest te boeken. Feest gegarandeerd.
Gamble Club
Voor de mensen die tijdens de avond hun collega’s eens op een andere manier willen leren kennen is er de mogelijkheid om elkaar uit te
dagen voor een potje Poker aan de pokertafels.
Game Club
Wii gaming op een groot scherm. Daag uw collega's uit voor een wedstrijdje bowlen, tennissen, Mario of boxen? Een competitie element doet
het altijd goed!
Karaoke club
Lekker meezingen op op de bekende nummers. Altijd bijzonder om kennis te maken met de talenten van een collega of een interactieve
manier om de medewerkers te betrekken in het succes van de avond.
Tapas and Drinks Club
Voor de inwendige mens wordt er een Tapasbuffet gepresenteerd en kunnen er drankjes worden afgehaald van de bar. Dranken uit het
binnenlands assortiment zijn onbeperkt inbegrepen.
Optionele Club items op aanvraag
Crazy Piano club - verzoeknummers kunnen worden aangevraagd bij deze rasartiesten. Salsa club - Workshop salsa dansen onder
professionele begeleiding. Smoke Club - Speciale ruimte voor de rokers onder ons, maar ook een sigarenproeverij behoort tot de
mogelijkheden. Whisky Club - whiskyproeverij voor de echte liefhebbers.

Concept op elke locatie in Nederland
De locatie kunt u ook zelf bepalen. Maar wij hebben ook diverse locaties in ons bestand voor een onvergetelijke feestavond. Een partyschip,
modern zalencentrum, landhuis, kasteel of een gezellige kroeg. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden in alle regio’s van Nederland.

Dit arrangement is inclusief
Voorbereiding en organisatie
Huur zaal exclusief voor uw groep
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Drive-inn
Pokertafel en materialen
Wii gaming op groot scherm
Deskundige begeleiding

Prijs: vanaf € 25,00 per persoon exclusief btw.
Met een minimumbedrag van € 1.185,00 exclusief BTW.
Deze prijs is gebaseerd op een 4 uren durend programma en is exclusief reis- en transportkosten.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2022.
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