BELEEF MET JE GROEP EEN
ONVERGETELIJKE AVOND IN
HET SPORTPALEIS

2020

Spreek af met vrienden, familieleden, buren, je
vereniging, collega’s. Geniet in groep van de sfeer
van Night of the Proms en maak er samen een
onvergetelijke ervaring van.

ONTDEK HIER DE GROEPENSERVICE
voor groepen vanaf 20 personen
Je kan opties plaatsen voor de best
beschikbare plaatsen. Je krijgt dan even de
tijd om de door jou gekozen showdag(en) bij
jouw leden te promoten. Je betaalt nadien
enkel de definitief gereserveerde tickets.
Je zit als groep altijd mooi samen.

Je hebt binnen de organisatie één
aanspreekpunt voor het antwoord op je
vragen. Deze ene contactpersoon levert je een
gepersonaliseerde groepenservice.
Je geniet van een aantrekkelijke groepskorting.

voor groepen van 11 tot en met 19 personen
We helpen je graag telefonisch verder.
Bel Tele Ticket Service
vanuit België: 070 345 345 (max. € 0,30/min.)
vanuit Nederland: 0900 45 000 45 (€ 0,45/min.)

Groepen van minder dan 11 personen kunnen
zowel via het callcenter als met de gewone
ticketlink kaarten bestellen.

TARIEVEN*

#personen

*prijzen zijn inclusief servicekosten

zitplaats tribune of
middenplein

zitplaats balkon

staanplaats middenplein

staanplaats balkon

Normale prijs

€ 61,00

€ 48,00

€ 34,00

€ 29,00

Vroegboek

€ 54,00

€ 42,00

€ 29,00

€ 26,00

Groep 20+

€ 55,50

€ 43,50

€ 31,00

nvt

Vroegboek 20+

€ 49,00

€ 38,00

€ 26,00

nvt

Groep 50+

€ 52,50

€ 42,50

€ 29,50

nvt

Vroegboek 50+

€ 47,00

€ 36,00

€ 25,00

nvt

Groepen 200+

tarieven op aanvraag

Alle tickets die besteld en betaald zijn vóór 28 februari 2020, kunnen aangekocht worden aan een voordeliger tarief.

CONCERTDATA
We heten u met uw vrienden of relaties van
harte welkom op één of meerdere dagen:
• vrijdag

20 november

2020

Sportpaleis Antwerpen

• zaterdag

21 november

2020

Sportpaleis Antwerpen

RESERVEER VANDAAG
Reserveer nu online via groepen@sportpaleisgroup.be
of bel 03 400 40 47
Pictures by Freya Goossens from Night of the Proms in 2019

