Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in ‘Het Onverjaardagfeest’
georganiseerd door ‘A Story to tell’.

Hieronder kan u meer informatie terugvinden betreffende dit schitterende evenement.
 De omschrijving van ‘Het Onverjaardagfeest’
Het Onverjaardagfeest is een feest dat wordt georganiseerd door Alice, beter gekend als Alice
uit Wonderland. Iedereen is welkom op haar ‘Onverjaardagfeest’. Ook zullen er maar liefst 4
prinsessen aanwezig zijn. U zal drie uur kunnen genieten van magische momenten waaronder
een prachtige openingsshow, de meet & greets, een swingende dans en als kers op de taart
zijn er heerlijke lekkernijen om van te smullen tijdens de High Tea. Kort samengevat, het
belooft een uniek feest te worden! Dat wilt u toch niet missen?

 De datum
Zondag 29 mei 2022
 Het tijdstip
Het Onverjaardagsfeest zal plaatsvinden van: 13u00 – 16u00
De deuren zijn geopend vanaf 12u45
(Zo heeft u voldoende tijd om plaats te nemen aan uw tafel)

 De aanwezige sprookjesfiguren
U wordt verwelkomt op het ‘Onverjaardagfeest’ door de enige echte Alice. Natuurlijk heeft zij
ook voor enkele special guests gezorgd. Maar liefst 4 prachtige prinsessen. Als u graag wil
weten welke prinsessen dit precies zullen zijn hou dan zeker onze sociale kanalen in de gaten!

 Magisch fotomoment
Tijdens het evenement mag u onbeperkt foto’s maken met uw eigen fototoestel. Op het einde
van het event wordt elk gezin uitgenodigd voor een groepsfoto met alle sprookjesfiguren.
Er worden ook foto’s gemaakt door onze interne fotografen.

 De Locatie
Het Onverjaardagsfeest zal doorgaan in “Hof Te Rhode”
Het adres: Rodestraat 7, 3290 Diest

 Prijzen

Categorie
Kind 0 – 1 jaar
Kind 2 – 11 jaar
+12 jaar / Volwassenen

High Tea
Gratis
€25,00
€45,00

 Het menu



Extra opties: Maak uw bezoekje nog een tikkeltje magischer!
1. Het Onverjaardagszakje: €5,00
- Een zakje gevuld met leuke extra’s voor tijdens het event!
* Een knutselpakketje
* Zelfgemaakte koekjes
* Een handtekeningenkaart (om de handtekeningen van de sprookjesfiguren te verzamelen)

Reserveren
Om deel te nemen aan dit schitterende evenement moet u een persoonlijk tafeltje reserveren!
Heeft u na het lezen van dit document zin om deel te nemen aan het ‘Onverjaardagsfeest?
Dan kan u via de website tickets bestellen, zo bent u zeker van uw plaats!
Indien u een reservatie opmaakt gaat u automatisch akkoord met de toestemming voor het maken van beeldmateriaal
en het gebruik hiervan door de organisatie op onze sociale kanalen.

* BELANGRIJK: U dient te reserveren voor dit event!
* Annuleren kan tot 3 weken op voorhand, u heeft dan recht op een terugbetaling van 75%.
De overige 25% behouden wij als vergoeding voor het langdurig reserveren van uw plaatsen.

Wij kijken alvast uit naar deze magische en onvergetelijke dag!
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