0113 - 351 551
Reisinformatie
Meer informatie
0113-351551
Prijs vanaf
€ 46,00

White Christmas kerstconcert in de Doelen

PROGRAMMA
17.45 / 18.00 uur Aankomst bij De Doelen te Rotterdam waar u in de foyer iets kunt
drinken (niet inbegrepen).
18.30 uur Zaal open. Tickets zijn zonder stoelnummer, u kunt plaatsnemen waar u wilt.
19.00 uur Aanvang concert
Over het enorm populaire concert White Christmas at de Doelen – dat dit jaar voor de 27e
keer wordt gehouden en bijna elk jaar volledig uitverkocht is - hoeven we eigenlijk niets
meer te vertellen. Inmiddels een muzikale traditie: sfeervol, warm, een echte muzikale
Kerst. Meezingen mag!
In dit Kerstprogramma zullen weer een paar muzikale verrassingen zitten. Wilt u
ontdekken wat de artiesten en dirigent deze keer voor in petto hebben? Reis mee met
AMZ!
20.15 uur Einde concert
20.30 / 20.45 uur Vertrek
21.45 - 23.15 uur Thuiskomst
INCLUSIEF
reis met luxe Keurmerk touringcar en deskundige chauffeur
entreeticket
EXCLUSIEF
Annulerings- en reisverzekering
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
Dit kerstconcert wordt niet verzorgd door christelijk koor Deo Canthemus.
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
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de hoogte stellen.
Onze reizigers dienen vrij te zijn van covidklachten; koorts, verkoudheidsklachten of
andere ziektesymptomen.
Boeken zonder risico! Mochten er zodanige maatregelen rond COVID-19 zijn dat de reis
niet door kan gaan dan kan er. zonder kosten, worden geannuleerd (m.u.v. premie voor
extra afgesloten verzekeringen) en ontvangt u het betaalde bedrag van ons retour.

VERTREKDATA
18-12-2022 - € 46,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 18-12-2022
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Alvarezlaan, Albert Heijn
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat
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