Jouw feestje in de Verhalentuin?
Ben je op zoek naar een originele, laagdrempelige locatie voor jouw feest? Voor groepen groter dan 12 man is de picknick- of pizzaformule aangewezen. In beide gevallen kan je rekenen op vertellingen aangepast aan de wensen van het publiek. Voor kleinere groepen
óf vertellingen bij jou thuis, werken we met een verminderd tarief.
Picknick

prijs: 325 euro

o
o
o
o
o
o

Pizza

Er is een buffet van koffie, thee, water, cake en koekjes.
Andere dranken zoals sap, limo, bier en wijn zijn apart te betalen.
Je brengt zelf versnaperingen mee om ter plekke te consumeren.
Er zijn 2 vertelmomenten van telkens ongeveer 30-45 min. vóór en na de picknick.
Deze formule beslaat ongeveer 2 uur in het totaal, maar kan ook uitgebreid worden tot 3 uur.
Extra’s zoals inkleding, thema’s, decoratie, knutselactiviteiten of speciaal woordje zijn bespreekbaar.
prijs: 325 euro + 15 euro p.p.

o Zie ‘formule picknick’.
o I.p.v. eigen eten mee te brengen, krijg je verse pizza’s geserveerd met drank naar keuze. Meerprijs per persoon is
15 euro. Van tevoren geef je je bestelling door.
Petit-comité

prijs: 130 euro + ? p.p.

o Wij voorzien stoelen, tapijten en tafels; maar jij kleedt de ruimte van tevoren in zoals je dat wenst en ruimt op.
o Wij voorzien geen drank of cake o.i.d. maar kunnen op jouw specifieke vraag leveren aan een bescheiden
meerprijs per persoon.
o Vertellingen zoveel je wil!
o Bij extra wensen rond thema’s of inkleding of extra activiteiten, zie prijs ‘picknick’.
o Het gezelschap bestaat uit max. 10 man.
CHEZ TOI:

Prijs: 130 EURO

o De verteller komt naar jullie toe of naar een andere locatie.
o Deze formule kan hooguit 12 dagen van tevoren gereserveerd worden.
o Verplaatsing t.e.m. 10 km inbegrepen. Voor verdere verplaatsing is er een bijkomende km. vergoeding aan
het wettelijke tarief van 0,37 cent per km.

Meer info:
www.verhalentuin.be evi@zinderding.be of 0498 12 83 89

