Schoolreis 2019
Movie Park Germany • Groepsafdeling • Warner Allee 1 • 46244 Bottrop-Kirchhellen • Duitsland

mail naar: info@moviepark.nl
Schoolnaam:

_______________________________________________________________________________________________________

Contactpersoon:

______________________________________________

Telefoon:

_______________________________________

Straat:

______________________________________________

E-Mail:		

_______________________________________

Postcode, plaats:

______________________________________________

Bezoekdatum:

______________________________________________

Onderstaande tarieven gelden vanaf 10 leerlingen.
Per 10 betalende leerlingen ontvangt 1 begeleider gratis entree.

ENTREEKAARTEN
					bij reservering voor 31 maart 2019
aantal
Basisonderwijs			€ 9,95					__________ leerlingen
Voortgezet/ middelbaar onderwijs € 14,00					__________ leerlingen
Gratis begeleiders			GRATIS					__________ begeleiders (1 per 10 leerlingen)
Extra begeleiders			€ 18,50					__________ begeleiders

MENU´S
Elk menu is alleen verkrijgbaar voor de hele groep		

Grote portie frites menu		

aantal

€ 3,50 ______

						aantal
Pizzapunt naar keuze			

incl. saus en 0,3l frisdrank

incl. 0,3l frisdrank

Kipnuggets menu

Hamburger menu

6 kipnuggets, grote portie frites zonder frisdrank
6 kipnuggets, grote portie frites en 0,3l frisdrank

€ 3,50 ______
€ 4,50 ______

€ 4,00 ______

1 hamburger, een portie frites zonder frisdrank
1 hamburger, grote portie frites en 0,3l frisdrank

€ 3,50 ______
€ 4,50 ______

VOORWAARDEN EN BETALING
• Graag zien we uw reservering uiterlijk 3 werkdagen voor het parkbezoek tegemoet, per mail aan info@moviepark.nl.
• Schooltarieven gelden uitsluitend voor uitjes die vanuit het reguliere onderwijs worden georganiseerd. Weekendscholen maken gebruik van het
groepstarief.
• Prijzen zijn incl. BTW en geldig bij een reservering voor 31 maart 2019.
• Movie Park is geopend van 29 maart t/m 3 november, met enkele sluitingsdagen in april en september. Bovenstaand aanbod geldt niet tijdens de
speciale voorverkoopdagen in oktober en november. Meer info op www.moviepark.nl/schoolgroepen.
• Touringcars kunnen gratis parkeren. Parkeerkaarten voor auto´s zijn verkrijgbaar aan de kassa voor € 6 per stuk.
Tickets afhalen aan de kassa
Binnen 3 werkdagen ontvangt u een bevestiging per mail. Met de bevestiging kunt u de tickets aan de groepskassa afhalen en tevens betalen (pin/
creditcard/contanten). Het aantal personen kan hier nog gewijzigd worden.

Tickets op voorhand in ontvangst nemen
Het exact aantal personen dient u uiterlijk 14 dagen voor aankomst te mailen naar info@moviepark.nl. Na betaling van de factuur (uiterlijk 10 dagen
voor aankomst), ontvangt u de tickets per post. Het aantal personen kan niet
meer gewijzigd worden.
stempel (indien beschikbaar)

Datum:

__________________________________

Handtekening: __________________________________
Graag ontvang ik groepsaanbiedingen van Movie Park Germany.
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden en kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd.
Adv.Code: EB_DG_SM_12-18

Prijzen en openingstijden onder voorbehoud van wijzigingen - december 2018

De stempel is een voorwaarde voor de
toekenning van het schooltarief.

Menu´s schoolgroepen 2019
Menu´s
Grote portie frites € 3,50
(Restaurants: Yellow Cab Burger, El Sombero en Snacks & Drinks) incl. saus en 0,3l frisdrank uit het
assortiment van Coca-Cola
Pizza Punt naar keuze € 4,00
(Restaurant: Pizza Depot) incl. 0,3l frisdrank uit het assortiment van Coca-Cola
Hamburger menu € 4,50 (zonder frisdrank € 3,50)
(Restaurants: Yellow Cab Burger, El Sombero en Snacks & Drinks) 1 hamburger, een portie frites en
0,3l frisdrank uit het assortiment van Coca-Cola
Kipnugget menu € 3,50 (zonder frisdrank € 3,50)
(Restaurants: Yellow Cab Burger, El Sombrero und Snacks & Drinks) 6 kipnuggets, met grote portie
frites en 0,3l frisdrank uit het assortiment van Coca-Cola

Algemene informatie
• Menuprijzen zijn per persoon en exclusief entree
• U wordt verzocht het gekozen menu voor de hele groep af te nemen en de menu´s niet op te splitsen
• Onze algemene voorwaarden voor groepen zijn van toepassing en kunnen gedownload worden op
www.moviepark.nl

www.moviepark.nl
+ 49 2045 899 899  info@moviepark.nl

