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Foute Avond met de Jukebox Show - Dinnershow op het Water in
Rotterdam

Dinnershow op het water
De Jukebox Show staat voor 100% succes garantie. De Jukebox draait in ieder gewenst thema de grootste hits op verzoek. De basis van de
show wordt gevormd door ‘Tony Casanova’, een super foute entertainende DJ.
De cast van de show-/feestavond bestaat uit: Tony Casanova (DJ), een zangeres, een zanger en twee danseressen.
Het decor bestaat uit een levensgrote jukebox waarin Tony staat. De jukebox is een absolute ‘eye catcher’ en uniek in Nederland.

Jukebox Show
De show begint met een swingende opening waarna ‘Tony’s Angels’ de zaal in gaan met verzoekkaartjes. Uiteraard probeert Tony op zijn
kenmerkende wijze aan de meeste verzoekjes te voldoen. Live optredens van onze zanger en zangeres, hilarische spelletjes, een volle
dansvloer, een foto herinnering en vele andere vermakelijke momenten.
Er zijn 3 foodstations aanwezig.
Kom met uw vrienden, familie of uw bedrijf en beleef samen deze fantastische avond.

Het programma en Diner
19:30 uur Inschepen
20:00 uur Varen
23:30 uur Einde

DINER
Soepstation: uitgeserveerd aan tafel
Maissoep
Kippensoep
Stokbrood en boter op tafel in mandjes

Satéstation:
Kipsaté met pindasaus en kroepoek
Witte rijst
Gebakken uitjes en atjar
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Amerikaansstation:
Pizza Hawaii
Hamburgers met gebakken uien
Broodje hotdog met cheddar cheese
Friet

Bij dit arrangement is inbegrepen:
Diner
Live entertainment
Cruise

Prijzen
Ticket inclusief eten & drankenarrangement € 81,50 all-in p.p.
Ticket inclusief eten & exclusief drankenarrangement € 56,50 all-in p.p.

Showdata:
14 november 2020

Voorwaarden
Aantal personen
U bent gebonden aan het aantal opgegeven personen. Indien er een afwijking ontstaat in het gereserveerde aantal, dient u dit uiterlijk 2 weken
voor aanvang van de show aan ons door te geven. Maximaal 10% van het aantal gereserveerde plaatsen kan kosteloos geannuleerd worden.
Verder gelden onze algemene voorwaarden.
Voorwaarden
Leveringen volgens de algemene voorwaarden. Prijzen en prijswijzigingen voorbehouden.
Toegangsbewijs
Neem uw kaarten of voucher mee, dit is uw hoofdtoegangsbewijs. U wordt vermeld op een gastenlijst. Vervolgens verifiëren wij van te voren
de betalingen en vermelden dit op de gastenlijst. U hebt pas toegang tot het schip als uw betaling bij ons binnen is. Uw gasten worden vanaf
19:30 uur aan boord van de Ameland verwacht. Voor 19:30 uur is de Ameland niet toegankelijk.
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