2021
BELEEF EEN
ONVERGETELIJKE
AVOND IN HET
SPORTPALEIS

Met een VIP-arrangement van Night of the Proms
trakteert u uzelf en uw vrienden of relaties op een uniek
avondje uit. Van bij uw aankomst op de parking tot na de
show, met een verzorgd totaalpakket leggen we u volledig
in de watten. Meer weten over ons arrangement?
Ontdek de mogelijkheden in deze brochure!
Als organisatie van Night of the Proms zullen we
uiteraard alles in het werk stellen om de hele avond
volledig veilig en conform de – op dat moment –
geldende sanitaire maatregelen te organiseren.

ONTDEK HIER HET VIP-ARRANGEMENT
vrije bar met champagne en verzorgd
walking dinner met bedienend personeel

Deze formule omvat:

voor de show: hapjes, walking dinner
(saladebar, vis, vlees & veggie)

een gereserveerde VIP-parkeerplaats
(1 per 2 personen), met begeleiding door
onze parkeerwachters

na de show: dessert
aanbod vrije bar: champagne - witte en rode
huiswijn - bier frisdrank - water - koffie - thee

een voortreffelijke ontvangst in één van de
VIP-ruimtes van het Sportpaleis vanaf 2 uur
voor de show

concertkaarten van 1ste categorie

bewaakte vestiaire

naamsvermelding aan uw VIP-zone

nagenieten in de VIP-ruimte met live
entertainment en vrije bar tot 2 uur na de show

mogelijkheid om uw zone te personaliseren met
eigen vrijstaand promotiemateriaal

CONCERTDATA

TIMING

We heten u en uw vrienden of relaties van
harte welkom op één of meerdere VIP-dagen:

18u30
VIP-ruimte open

• vrijdag

19 november

2021

Sportpaleis Antwerpen

• zaterdag

20 november

2021

Sportpaleis Antwerpen

20u30
aanvang concert
± 23u00
einde concert
2u na de show
einde VIP

TARIEVEN #personen inclusief catering
De prijzen zijn afhankelijk van het aantal personen waarmee u Night
of the Proms meemaakt. Ze worden voordeliger naarmate u voor meer
personen reserveert. Bij het aantal VIP-personen dient u ook uzelf en
eventuele medewerkers mee te rekenen.

Walking Dinner met champagne
Aantal Personen

prijs per persoon*

1 t/m 20

€ 228

21 t/m 199

€ 220

200 t/m 999

€ 210

1000+

op maat

*Alle prijzen zijn exclusief btw.

RESERVEER VANDAAG
Online via www.notp.com/belgie/vip

UW CONTACTPERSONEN
Het hospitality-team van Night of the Proms
Chris Bergs
Innes Cuyt

Nadine Daems

Tel. +32 (0)3 400 40 44
E-mail vip@notp.com
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