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Musical Anastasia
Het internationale Broadway-succes!
In het AFAS Circustheater Scheveningen krijgt The Lion King een geweldige en even
grootse opvolger: vanaf september kan Nederland kennis maken met het internationale
Broadway-succes Anastasia. Anastasia is gebaseerd op de gelijknamige animatiefilm en
vertelt het legendarische verhaal van een verloren Russische prinses die op zoek is naar
haar werkelijke identiteit.
BELEEF DE HISTORIE. ONTDEK HET MYSTERIE
Jaren na de mysterieuze vermissing van de beroemde Romanov prinses, duikt er in
Rusland een vrouw op zonder naam en geschiedenis. Komt ze erachter wie ze écht is?
Ga mee op een weergaloze reis door het verleden, van het Russische Keizerrijk tot de
Roaring Twenties in Parijs.
Arrangementen
Musical Anastasia avondvoorstelling v.a. € 98,00
Musical Anastasia matinÃ©evoorstelling v.a. € 122,00
* Meer informatie over de arrangementen op de volgende pagina's
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Musical Anastasia avondvoorstelling
PROGRAMMA
Na de ophaalroute rijden we rechtstreeks naar het Circustheater in Scheveningen.
Aankomst omstreeks 19.15 uur. De avondvoorsteling begint om 20.00 uur en is rond
22.45 uur afgelopen ( incl. pauze ). Rechtstreekse reis retour; thuiskomst op de diverse
plaatsen 00.30 - 01.30 uur.
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar, o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler
Deskundige chauffeur
1e-rangs entreeticket musical Anastasia
Bespreekkosten
EXCLUSIEF
Verzekeringen
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
De genoemde eersterangstickets betreft reguliere zitplaatsen, vaak te bereiken middels
enkele traptredes. Als u slecht ter been bent informeren wij u graag over de exacte
plaatsen in de zaal. Rolstoelplaatsen ( en begeleiding ) zijn op aanvraag te reserveren.
VERTREKDATA
21-11-2019 - € 98,00
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€ 98,00
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Musical Anastasia matinÃ©evoorstelling
PROGRAMMA
Na de ophaalroute rijden we rechtstreeks naar het Circustheater in Scheveningen.
Aankomst omstreeks 14.15 uur. De matinéevoorstelling begint om 15.00 uur en is rond
17.45 uur afgelopen. Daarna heeft u nog anderhalf uur vrije tijd voor een hapje/drankje. (
niet inbegrepen ). Vertrek vanaf Scheveningen 19.30 uur / thuiskomst op de diverse
plaatsen 21.30 - 22.45 uur.
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Keurmerk touringcar, o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler
Deskundige chauffeur
1e-rangs entreeticket musical Anastasia
Bespreekkosten
EXCLUSIEF
Verzekeringen
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
De genoemde eersterangstickets betreft reguliere zitplaatsen, vaak te bereiken middels
enkele traptredes. Als u slecht ter been bent informeren wij u graag over de exacte
plaatsen in de zaal. Rolstoelplaatsen ( en begeleiding ) zijn op aanvraag te reserveren.
VERTREKDATA
28-12-2019 - € 122,00
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