
JOUW 4 OKTOBERFEESTEN

OKTOBERFESTREIZEN.NL
info@oktoberfestreizen.nl | 020 894 3010 | 06 83 94 3010

Elk ticketpakket kent dezelfde 4 Oktoberfeesten + Meet & Greet, het verschil zit in de dag+tijd van de biertent

MEET & GREET

● Kom 1.5 tot 2 uur voor je 1e feest naar de M&G
● Inchecken en vouchers ophalen
● Opfris faciliteiten & bagagedepot
● Relax & hangout verzamelplek
● Lederhosen & dirndl shop
● Bar met eten, drinken, en privé fusten
● Live: aanslaan van een houtvat Augustinerbier!
● Locatie: 1 min. lopen vanaf ‘Die Wiesn’

Ontvangst in enthousiasmerende Oktoberfestsferen!

BIERTENT | kies je tijdstip

● Entree + biertafel
● Vooraf gereserveerde zitplaatsen
● Plek biertafel: afhankelijk van je pakket
● Dag: vr, za of zo, afhankelijk van je pakket
● Tijd: afhankelijk van je pakket
● ‘Bij-elkaar-zit garantie’ (optioneel)
● Begeleiding charmante hostesses
● Live Oktoberfestbands
● Bezoekers: tot 11.000 per biertent
● Locatie: het Oktoberfestterein (‘Die Wiesn’)

Exclusieve plaatsen in een van de grote biertenten



AFTERPARTY CLUB | 22.00 uur

● Entree
● Plek: geen zitplaatsen, vrije loop door de zalen
● Dag: donderdag, vrijdag, zaterdag, of zondag
● Tijd: 22.00 uur - laat
● DJ + live bands
● Bezoekers: +/- 3.500
● Locatie: 1 min. lopen vanaf ‘Die Wiesn’

Wervelende avond met een hoog flirtgehalte

OKTOBERFEST ABEND | 18.30 uur

● Entree + biertafel
● Vooraf gereserveerde zitplaatsen
● Plek biertafel: beste plek (optioneel)
● Dag: vrijdag of zaterdag
● Tijd: 18.30 - 22.00 uur
● ‘Bij-elkaar-zit garantie’ (optioneel)
● Begeleiding charmante hostesses
● Live Oktoberfestbands
● Bezoekers: +/- 3.000
● Locatie: 20 min. lopen vanaf ‘Die Wiesn’ Een echte MUST-GO voor je totale Oktoberfestbeleving!



AFTERPARTY WIESN | 22.00 uur

● Entree + biertafel
● Vooraf gereserveerde zitplaatsen
● Plek biertafel: beste plek (optioneel)
● Dag: vrijdag of zaterdag
● Tijd: 22.00 uur - laat
● ‘Bij-elkaar-zit garantie’ (optioneel)
● Begeleiding charmante hostesses
● Live Oktoberfestbands
● Bezoekers: +/- 3.000
● Locatie: 20 min. lopen vanaf ‘Die Wiesn’
● Locatie vanaf de Meet & Greet

REGULAR: €109     |     PLUS: €139     |     VIP: €189

Elk ticketpakket bestaat uit dezelfde 4 hierboven beschreven Oktoberfeesten + Meet & Greet.
Het verschil tussen de pakketten zijn de plek en het tijdstip van je biertentsessie.

Inclusief
Entrees, afgehuurde ontvangstruimte + aankleding & personeel, bovengenoemde services,

begeleiding hostessen naar biertafels, reserveringen, belastingen

Exclusief
Een minimale consumptie afname, dit verschilt per pakket. Je betaalt pas in juli, zie de homepage en het

boekingsformulier

Prijzen, offerte, boeken
Selecteer je gewenst pakket in het boekingsformulier

* Wil je een feest niet bijwonen dan krijg je €10 korting per feest. Dit kun je aangeven in het boekingsformulier.

OKTOBERFESTREIZEN.NL       |       INFO@OKTOBERFESTREIZEN.NL      | 020 894 3010 | 06 83 94 3010

https://www.oktoberfestreizen.nl/orderform/

