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Meer informatie
0113-351551
Prijs vanaf
€ 129,00

Disney\'s Aladdin - de grote Broadway musical middagvoorstelling

PROGRAMMA
Spring op het vliegende tapijt en ga mee met Aladdin op avontuur in een heel nieuwe
wereld. Het wordt een rit om nooit te vergeten. In een duizelingwekkend tempo word je
meegenomen in het overweldigende verhaal over romantiek, vriendschap en verraad.
Componist en achtvoudig Oscarwinnaar Alan Menken schreef de beroemde muziek met
hits zoals 'A whole new world', Friend like me' en 'Arabian nights'.
Reisschema: na de ophaalroute rijden we rechtstreeks naar het Circustheater in
Scheveningen. Aankomst omstreeks 14.15 uur. De middagvoorsteling begint om 15.00
uur en is rond 17.30 uur afgelopen, incl. pauze.
Hierna heeft u vrije tijd om bijvoorbeeld een hapje te eten. De beroemde boulevard ligt op
loopafstand! Vertrek vanuit Scheveningen is 19.30 uur / thuiskomst 21.15 - 22.00 uur.
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar, o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler
Deskundige chauffeur
1e-rangs entreeticket musical Aladdin
Bespreekkosten
EXCLUSIEF
Verzekeringen
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
COVID19:
Wij gaan er vanuit dat er in december geen maatregelen rondom COVID-19 van kracht
zijn. Mochten er bij uw reis ( weer ) maatregelen van kracht zijn dan zullen wij u tijdig op
de hoogte stellen.
Onze reizigers dienen vrij te zijn van covidklachten; koorts, verkoudheidsklachten of
andere ziektesymptomen.
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Indien er dermate drastische maatregelen van kracht zijn waardoor niet met de bus mag
worden gereisd of de reisbestemming gesloten is, kan uw reservering, zonder kosten,
worden verzet naar een toekomstige datum of desgewenst worden geannuleerd.

VERTREKDATA
30-12-2022 - € 129,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 30-12-2022
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Hulst
Stationsplein
Kruiningen
Kruiningen, bushalte de Uitkijk
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Busstation Westerscheldetunnel
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat

AMZ.nl
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

•

0113-351551

•

Pagina 2/2

•

09/12/2022

11.15
11.45
11.30
12.00
11.10
11.00
11.00

