
 

 

ARRANGEMENT  WEEK 2 & 3 
 
 

OKTOBERFESTREIZEN.NL 
info@oktoberfestreizen.nl 

020 94 3010 | 06 83 94 3010 

MEET & GREET 
 

● Kom 2 uur voor je 1e feest naar de Meet & Greet 
● Inchecken 
● Opfris faciliteiten & bagagedepot 
● Relax & hangout verzamelplek 
● Lederhosen & dirndl shop 
● Bar met eten, drinken, en privé fusten 
● Live! Aanslaan van een houtvat Augustinerbier 
● Incl. ½ liter bier uit het vat + Bayrische specialiteit 

(bratwurst, apfelkuchen, of Wiesnherzerl) 
● Locatie: 1 min. lopen van de Theresienwiese 

Locatie plan B: in de stad 
 

 
 

 

PROGRAMMA 
 
I; Vrijdag 11.30 - 16.00 | BIERTENT 
 

● Entree + biertafel 
● Plek biertafel: nog onbekend 
● Vooraf gereserveerde zitplaatsen 
● ‘Bij-elkaar-zit garantie’ 
● Begeleiding charmante hostesses 
● Bezoekers: tot 11.000 per biertent 
● Locatie: Theresienwiese 
● Incl. consumpties: 2 liter bier + ½ kip 

PROGRAMMA - PLAN B 
 
I+II; Vrijdag 18.00 - laat | OKTOBERFESTAVOND 
 

● Entree + biertafel 
● Plek biertafel: nog onbekend 
● Vooraf gereserveerde zitplaatsen 
● ‘Bij-elkaar-zit garantie’ 
● Begeleiding charmante hostesses 
● Locatie: 30 min. lopen van de Meet & Greet,  

6 min. met de taxi, of 4 haltes met de metro 
● Incl. consumpties: 2 liter bier + ½ kip 

 
Gegarandeerde én exclusieve plaatsen in, uiteraard,  

een van de grote biertenten 
 

 
* Nog geen foto’s beschikbaar 
** Opstelling tafels afh. van de dan geldende situatie, wellicht 
met wat meer afstand tussen de tafels. 10 pers. per tafel is 
toegestaan. 
 



 
II; Vrijdag 22.00 - laat | AFTERPARTY 
 

● Entree 
● Geen zitplaatsen, vrije loop door de zalen 
● Bezoekers: +/- 3.500 
● Locatie: 1 min. lopen van de Theresienwiese 
● Consumpties: zelf 

 

 
Wervelende avond met veel Münchenaren en een  

hoog flirtgehalte 
 

 

III; Zaterdag 20.00 - 22.00 | OKTOBERFESTAVOND 
 

● Entree 
● Geen zitplaatsen, vrije loop door de zalen 
● Bezoekers: +/- 3.500 
● Locatie: 20 min. lopen van de Theresienwiese 
● Consumpties: zelf 

III + IV; Zaterdag 20.00 - laat | OKTOBERFESTAVOND 
 

● Entree  
● Geen zitplaatsen, vrije loop door de zalen 
● Bezoekers: nog niet duidelijk 
● Locatie: 20 min. lopen van de Theresienwiese 
● Consumpties: zelf 

 

 
Een echte MUST-GO voor je totale Oktoberfestbeleving! 

 

 
* Nog geen foto’s beschikbaar 
** Opstelling tafels afh. van de dan geldende situatie, wellicht 
met wat meer afstand tussen de tafels. 10 pers. per tafel is 
toegestaan. 
 



 

 
IV; Zaterdag 22.00 - laat | AFTERPARTY 
 

● Entree 
● Bezoekers: +/- 4.500 
● Locatie: zelfde als hierboven 
● Consumpties: zelf 

 

Fantastisch feest met o.a. live Oktoberfestband 

 

Camping |  €349 p.p. (3 pers. per tent) 

Hotel *** |  €419 p.p. (3 pers. per kamer) 

 
Upgrades/downgrades: 

* Wil je met 2 personen in je tent/kamer, dan geldt er een toeslag van €35 p.p. 
** Wil je niet met de bus mee, dat kan ook. Je ontvangt dan €70 retour. 

 

Plan B: + €10 

Inclusief: alle entrees, genoemde services en consumpties, reserveringen én bij aankomst ½ liter bier + een 
Bayrische specialiteit 
Exclusief: extra consumpties bij de feesten, die betaal je ter plaatse 
 
 
* Waarom is het programma van Plan B duurder? I.v.m. extra huurkosten locatie. 

Note: indien een locatie door mogelijke COVID19 maatregelen eerder vol is dan gepland, worden er alternatieve 
locaties geopend. Uiteraard op zo’n kort mogelijke afstand. 


