
Arrangementen



Arrangementen op maat   
Heeft u specifieke wensen en wilt u bijvoorbeeld speciale kinderpakketten, parkeerkaarten en consumptiemunten? 
Kies dan voor een arrangement op maat. Voor groepen vanaf 50 personen zijn er zelfs extra opties zoals een 
‘Meet & Greet’ met een circusartiest, een circusworkshop, een backstage rondleiding of eigen aankleding van VIP 
ontvangstruimte.

Exclusieve voorstelling
Wilt u iets echt exclusiefs? Kies dan voor een unieke invulling van de voorstelling, een met uw bedrijfsuitingen 
gedecoreerde ontvangstruimte, een ‘Meet & Greet’ met artiesten, een 3-gangen lunch/diner en/of lopend buffet en 
een volledige capaciteit of groot deel van de stoelen. Prijsindicatie o.b.v. 2.000 personen is € 20,- p.p., excl. BTW.

  
Koffie-arrangement  
U en uw gasten worden 1 uur voorafgaand aan de show ontvangen met koffie, thee 
en lekkernijen als brownies, muffins, chocolade. Voor de kinderen chocomelk, 
appelsap en yoghurtdrink. 

Broodjesarrangement  
U en uw gasten worden 1 uur voorafgaand aan de show ontvangen en kunnen kiezen 
uit luxe harde broodjes belegd met gerookte zalm, oude kaas en mozarella met 
tomaat en pesto. Voor de kinderen hebben we minipuntjes met ham, kaas en zoet 
beleg. Daarbij verzorgen wij kannen met melk, karnemelk en verse jus d’orange. 
  
Borrelarrangement  
Wij serveren 1 uur voorafgaand aan de show het borrelarrangement bestaande 
uit een minihamburger, mini broodje bitterbal en mini panini met mozarella en 
tomaat. Aan drank heeft u de keuze uit wijn, bier en frisdranken. Voor de kinderen 
chocomelk, appelsap en yoghurtdrink. 

Dinerarrangement     
Tot max. anderhalf uur na afloop van de middagshow bereiden onze professionele 
koks een selectie van vis, vlees, gevogelte en vegetarische gerechten. Aan drank 
heeft u de keuze uit wijn, bier en frisdranken. Voor de kinderen chocomelk, 
appelsap en yoghurtdrink.

€ 9,75           € 6,50
 

 
 
€ 13,50           € 9,00

    
 

€ 21,00           € 11,25

€ 42,00           € 21,00 
 

                                      Volw.                 Kind* 

Direct bestellen via www.kerstcircus.nl/reservering

arrangementen

meer informatie en arrangementen op maat 
Robin Koedood 
T 010-293 3418

E r.koedood@ahoy.nl 

Prijzen van de arrangementen zijn exclusief ticketprijzen en BTW.
*Kinderen t/m 11 jaar.



VOORSTELLINGEN
Zaterdag 24 december  10.30 uur 14.00 uur

Zondag 25 december    14.00 uur

Maandag 26 december  11.30 uur 15.00 uur

Dinsdag 27 december  11.30 uur 15.00 uur

Woensdag 28 december  11.30 uur 15.00 uur 

Donderdag 29 december  11.30 uur 15.00 uur

Vrijdag 30 december  11.30 uur 15.00 uur
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Ticketprijzen     
1e rang tribune*

Goldseats (direct achter piste-loges)* 
Logeplaats (direct aan piste)*    
*prijzen zijn excl. servicekosten à €25,00 per boeking.

Kinderen t/m 2 jaar gratis, mits op schoot.

€ 25,00    € 23,58
€ 28,00    € 26,42 
€ 32,00    € 30,19
  

incl. BTW      excl. BTW


