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Night Fever Disco Show op de Partyboot - Swingend avondje uit
in Rotterdam

Dinnershow op het Water
Tijdens deze discoavond nemen wij u mee terug naar de swingende jaren 70 en 80. Traditionele disco hits, is waar het om draait op deze
avond.

Night Fever Disco Show
Wijden pijpen, plateauzolen en die heerlijke dance classics zijn de ingrediënten van deze swingende avond. De basis van deze discoavond
wordt gevormd door onze entertainende en presenterende. Hij is een DJ van het traditionele soort die zijn plaatjes aan elkaar kletst en zich
pas comfortabel voelt wanneer hij zich in de ‘swinging seventies/eighties’ begeeft. Hij word bijgestaan door onze swingende disco dance
girls. Om de avond compleet te maken kunt u dansen op onze spectaculaire verlichte dansvloer. Kom met uw vrienden, familie of bedrijf en
waan u weer in de 70’s en 80’s.

Programma en diner
20:00 uur Inschepen
20:30 uur Varen
23:30 uur Einde

DINER:
Foodstation 1
Shaorma met pita broodje, sausen en ijsbergsla
Hete kip met broodje, sausen en ijsbergsla
Vega stoof met pita broodje, sausen en ijsbergsla

Salade buffet: met huzarensalade, aardappelsalade, waldorfsalade , kipkerrie salade, en een salade bar om zelf u salade samen te stellen.
Foodstation 2
Taco met rundergehakt tomaten ,mais , en kidney beans
Wrap met reepjes kippendij met toten citroen saus
Taco met vega reepjes, paprika en uien

Bij dit arrangement is inbegrepen:
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Live entertainment
Cruise
Diner

Prijs: € 54,50 p.p. exclusief drank op basis van minimaal 2 personen.
Prijs: € 74,50 p.p. inclusief drankarrangement

Data
Data voor 2019 zijn nog niet bekend. Deze volgen spoedig

Voorwaarden
Belangrijke punten
Wijzigingen in vaarschema voorbehouden. Indien een vaart uitvalt, zijn wij niet gehouden tot enige compensatie.
Honden zijn aan boord niet toegelaten, met uitzondering van “hulp of blinde geleide honden”
Bij onvoldoende deelname kan het zijn dat een vaart geen doorgang heeft. Gasten worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht
Inschepen is mogelijk 30 minuten voor aanvang van de vaart.
De boot (en) vertrekken op tijd. Indien u te laat bent en online of van te voren heeft betaald is er geen mogelijkheid tot restitutie.
Indien u met minder personen komt als gereserveerd is er geen restitutie, uw plaatsen zijn gereserveerd voor u.
Het kan voorkomen, dat u met een andere reservering aan 1 tafel zit.
Grote groepen kunnen niet altijd aan 1 tafel of aan 1 lange tafel, de ruimte aan boord is beperkt.
Per reservering mag maar 1 soort dranken arrangement worden afgenomen.
De Rederij zijn niet gehouden tot enige restitutie indien de vaart/reservering/evenement niet aan de verwachtingen voldoet.
Mocht een show geannuleerd worden, volgt geen restitutie, maar kunt u kosteloos omgeboekt worden naar een andere datum of kunt u
(o.v.b.v. beschikbaarheid) met een Berenboot mee op de gewenste avond.

Op- en aanmerkingen
Eventuele op- en aanmerkingen op de partij dienen tijdens of aan het einde van de vaartocht direct aan de kapitein of desbetreffende
partymanager kenbaar te worden gemaakt. Op- en aanmerkingen die later kenbaar worden gemaakt worden niet in behandeling genomen.
Annulering
Bij annulering gelden de Algemene en Nautische Voorwaarden. U krijgt deze en de betalingsvoorwaarden meegestuurd na het maken van
een reservering of deze zijn op te vragen via onze reserveringsafdeling.
Het kan zijn, dat door het aantal aanmeldingen of operationele redenen, de show uitgevoerd wordt op een andere datum, op een van onze
andere schepen of locaties. Mocht een show of datum een wijziging krijgen, dan volgt er geen refund, maar blijven uw kaartjes geldig voor de
show op een van onze andere schepen of locaties of voor een volgende show.
De prijzen van dit arrangement zijn geldig op de aangegeven data.
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