Combi arrangementen
Bonnefantenmuseum & café Ipanema 2014
Zin in cultureel uitje met vrienden, familie, collega's of klanten?
Wilt u samen genieten van prachtige kunst in het Bonnefantenmuseum
en daarna lekker lunchen of borrelen bij museumcafé Ipanema?
Of uitgebreid koffie drinken met elkaar en dan door een gespecialiseerde gids
bij de tentoonstelling worden rondgeleid?
Boek één van onze aantrekkelijk geprijsde combi arrangementen.
Voorwaarden
- uitsluitend via afdeling groepsreserveringen Bonnefantenmuseum:
telefoon 043 329 0111 (dinsdag t/m vrijdag) of reservations@bonnefanten.nl
- rondleidingen duren 1 uur, max. 25 personen per gids en vinden plaats tijdens
reguliere openingstijden van het museum: dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
- boekingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid van gidsen en van ruimte bij café Ipanema
- minimum 15 personen maximaal 70 personen lunch, 100 personen borrel arrangement
- prijzen zijn inclusief 6% & 21% BTW
- prijzen zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2014
ENTREE, KOFFIE MET VLAAI
- entree Bonnefantenmuseum
- koffie of thee & vlaai van bakkerij Hermans uit Maastricht
- normale prijs € 11,70

€ 10,50 p.p.

ENTREE, RONDLEIDING & KOFFIE MET VLAAI

€ 14,50 p.p.

-

entree Bonnefantenmuseum
rondleiding o.l.v. museumgids
koffie of thee & vlaai van bakkerij Hermans uit Maastricht
normale prijs € 15,70

ENTREE & BUFFETLUNCH
-

entree Bonnefantenmuseum
kop huisgemaakte erwtensoep met worst
boerenlandbrood met katenspek, oude kaas & mosterd
sandwich met forel, appel & zuurkool
koffie/thee/mineraalwater
normale prijs € 18,50

€ 17,50 p.p.

ENTREE, RONDLEIDING & BUFFETLUNCH
-

entree Bonnefantenmuseum
rondleiding o.l.v. museumgids
kop huisgemaakte erwtensoep met worst
boerenlandbrood met katenspek, oude kaas & mosterd sandwich met forel, appel & zuurkool
koffie/thee/mineraalwater
normale prijs € 22,50

ENTRÉE, BORREL & TAPAS ARRANGEMENT
-

-

€ 19,00 p.p.

entree Bonnefantenmuseum tot 17.00 uur
borrel tussen 15.00 – 18.00 uur
alleen op basis van beschikbaarheid
2 drankjes per persoon: wijn, bier (incl. Leffe blond, La Chouffe of Christoffel donker van het
vat) fris, koffie en thee
bordje met tapas: authentieke, Spaanse & Italiaanse worst, ham en kaas, gemarineerde
olijven, bruschetta (getoast brood) met tapenade
consumpties geschonken of genuttigd buiten dit arrangement van 1 uur worden apart in
rekening gebracht
normale prijs € 21,50

ENTRÉE, RONDLEIDING, BORREL & TAPAS ARRANGEMENT
-

€ 21,50 p.p.

€ 23,00 p.p.

entree Bonnefantenmuseum tot 17.00 uur
rondleiding o.l.v. museumgids (start uiterlijk 15.30 uur)
borrel tussen 15.00 – 18.00 uur
alleen op basis van beschikbaarheid
2 drankjes per persoon: wijn, bier (incl. Leffe blond, La Chouffe of Christoffel donker van het
vat) fris, koffie en thee
bordje met tapas: authentieke, Spaanse & Italiaanse worst, ham en kaas, gemarineerde
olijven, bruschetta (getoast brood) met tapenade
consumpties geschonken of genuttigd buiten dit arrangement van 1 uur worden apart in
rekening gebracht
normale prijs € 25,50

