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Walking Dinner Alkmaar

Walking Dinner Alkmaar?
Huh! Walking Dinner Alkmaar? Haha, hij is leuk he? Wij leveren immers sportieve en actieve evenementen in Alkmaar! Nou hoort een
uitgebreid diner niet echt thuis tussen sportieve en actieve arrangementen vinden wij, maar het is natuurlijk wel erg leuk, gezellig en lekker! En
wij denken dat dat ook best een beetje actief en op sportieve wijze kan; zeker in de thuisstad van voetbalclub AZ!
Om die reden hebben wij de Walking Dinner Alkmaar bedacht!

Stappen en Eten met collega's in Alkmaar
Sportief? Actief? Jazeker, want bij een Walking Dinner geniet u iedere gang in een ander restaurant. Dus als uw bord leeg is, gaat u van tafel
en gaat u met uw gezelschap wandelend op weg naar de volgende diner gang. Hierdoor verbrandt u de zojuist opgedane calorieën en komt u
dus geen grammetje aan! Haha, briljant vindt u niet?
Ok, neemt u het alstublieft niet al te letterlijk; we laten u niet zó lang wandelen, hoewel het in een stad als Alkmaar vrijwel altijd heerlijk
wandelen is! En wat nou zo leuk is, tijdens uw wandelingen leert u ook nog wat van de stad, want een gids wandelt met u mee. U ziet tussen
de gangen door bijzondere plaatsen als het oude Waagplein en de Grote Kerk, terwijl u rustig aan het verteren bent.

Programma-indicatie
18.00 - 19.00 Voorgerecht
19.00 - 20.00 Rondleiding
20.00 - 21.00 Hoofdgerecht
21.00 - 22.00 Rondleiding
22.00 - 22.30 Nagerecht

Bij dit arrangement is inbegrepen:
Professionele gids (met jarenlange ervaring)
Uitgebreid 3-gangen diner in 3 restaurants naar keuze
Te boeken op uw gewenste dag en tijdstip!

Prijs: € 59,50 p.p. exclusief BTW.
Minimum aantal personen is 10.
Tijdsduur: 4,5 uur.
Komt u niet aan het minimale aantal deelnemers? Als u bereid bent voor het minimale aantal te betalen, kunt u ook gewoon voor minder
personen boeken!
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2021.
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