Groepsarrangement: Het Landgoed van de Sint

Breng een bezoek met een groep aan Het landgoed van de Sint op Landgoed De
Schinvelderhoeve. Wederom komt de goedheiligman naar Limburg toe om daar op zijn
landgoed intrek te nemen. Kom kijken en beleef de 70 minuten durende rondleiding waarbij
de kinderen o.a. op de daken gaan trainen, iets lekkers krijgen bij de BakPieten en een kijkje
nemen in de slaapkamer van Sinterklaas voor een groepsfoto met de Sint. Tenminste, zal de
Sint wakker zijn? Kortom, een onvergetelijke beleving.
Het Limburgs Sinterklaasjournaal 2019
Beleef vanaf 11 november elke maandag, woensdag en vrijdag de avonturen van Sinterklaas en zijn
Pieten wanneer ze in Limburg verblijven. Jonkvrouw Marjolein houdt jong en oud op de hoogte van
de laatste gebeurtenissen op het landgoed en ver daarbuiten. Het leuke aan Het Limburgs
Sinterklaasjournaal is dat de kinderen locaties die ze op tv/internet in het journaal zien, ook echt
kunnen bezoeken. Een spannend, interactief verhaal met medewerking van bekende Limburgers.
Lees veel meer op de Facebookpagina en website www.limburgssinterklaasjournaal.tv.
Starttijdstippen
Iedere 15 minuten mag er een nieuwe groep naar binnen. Er kunnen maximaal 45 mensen (dus
volwassenen en kinderen) per starttijd naar binnen. Er dient 1 contact persoon zich te melden bij de
entree als de deuren voor uw groep open gaan. De eerste groep start om 10 uur.
Reserveren
U kunt telefonisch of per mail een starttijd in optie laten zetten, de optie blijft een week geldig. Bel
de Sintlijn op tel. 06-22 511 796 of mail naar feest@hetlandgoedvandesint.nl. Als de boeking
definitief is, dient u het reserveringsformulier in te vullen en te mailen.
Groepsarrangement
Dit groepsarrangement is bedoeld voor organisaties, verenigingen of kinderdagverblijven die een
factuur wensen. U dient vooraf wel 100% de aanbetaling te verzorgen. Tot en met 20 personen kunt
u ook via de website boeken www.hetlandgoedvandesint.nl (dit kan vanaf september).

Let op!
* De ruimtes zijn alleen te bezichtigen via de trappen! Voor kleine beentjes zijn het veel treden en
soms lastige treden.
* Wij voorzien kapstokken met plaatjes. De garderobe is op EIGEN RISICO!
* Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw groep. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw groep!
Wij geven enkel de ruimte en de spelmogelijkheid.
* Indien u met minder gasten komt als aangegeven ontvangt u geen geld retour. Indien u door
omstandigheden met meer kinderen komt, dient u contant bij aanvang van de rondleiding te
betalen. Dit is alleen mogelijk indien de groepsgrootte het toelaat.
* U dient 10 minuten op voorhand aanwezig te zijn.
TIP
Leuk is als de kinderen een zelfgemaakte pietenmuts op hebben waar hun naam op staat of een
sticker op hun kledingstuk (goed zichtbaar). Zo kan Sinterklaas en zijn Pieten ieder kindje aanspreken.

Prijs en factuur
Standaard rondleiding: € 6,25 per persoon. De kinderen mogen bij de BakPiet, de Spaanse Piet de
pepernoten uitproberen.
Deze prijs is zowel voor de kinderen als voor de volwassenen. De groepsgrootte bedraagt max. 45
personen. U dient met 45 personen te komen (of te betalen) om uw eigen starttijd te hebben.
Indien u met minder personen komt, zullen wij uw groep aanvullen met andere gasten en/of
groep(en). Voor ouders of buschauffeurs die rijden maar niet mee naar binnen gaan is de Keuken van
de Sint geopend op woensdag- en vrijdagmiddag, zaterdag en zondag.
SinterLuxe rondleiding: € 11,95 per persoon. De kinderen mogen bij de BakPiet de pepernoten
uitproberen. Deze prijs is zowel voor de kinderen als voor de volwassenen. De groepsgrootte
bedraagt max. 30 personen. Incl. de SinterLuxe prijs zit een drankje (koffie/thee/fris) na afloop van
de rondleiding.
U ontvangt begin oktober een Proforma factuur welke voor 20 oktober betaald dient te worden. De
betaling geldt als definitieve boeking. De officiële factuur met BTW vermelding ontvangt u na uw
bezoek aan Het Landgoed van de Sint.
Parkeermogelijkheid
Er is gratis parkeermogelijkheid voor zowel auto’s als bussen.
Gasten met een beperking
Heeft u een groep met gasten met een beperking, dan hebben wij speciale dagen en tijden voor u
gereserveerd. Wij laten dan maximaal 30 personen toe per tijdstip zodat er voldoende tijd is voor de
trappen te beklimmen. Op andere dagen of tijden is er geen mogelijkheid voor groepen met een
beperking.
LET OP: de gasten dienen echter wel mobiel te zijn. Het Landgoed van de Sint is alleen met trappen
te bezoeken!
Gelieve contact met ons op te nemen als u hiervoor in aanmerking komt.
Keuken van de Sint
De keuken van de sint zal op woensdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdag en zondag geopend zijn. De
overige dagen is deze gesloten.

Bevestiging groepsarrangement: Het Landgoed van de Sint
(Let op dat u eerst een optie heeft genomen voor u de bevestiging doorstuurt)
Naam organisatie:_____________________________________________________
Contactpersoon: ___________________________________________________
Adresgegevens: ___________________________________________________
Postcode + Plaats + Land:____________________________________________
Tel.________________________________ GSM : ________________________
E-mail voor facturatie: _______________________________________________
Groep 1:
Aantal volwassenen

: ___________________

Aantal kinderen 0-1 jaar

: ___________________ (€ 2,50 p.k.)

Aantal kinderen 2-12 jaar

: ___________________

Totaal aantal gasten

: ___________________ (i.v.m. groepsgrootte)

Datum:___________________________________________________________
Gewenste starttijdstip: _____________________________________________
Groep 2:
Aantal volwassenen

: ___________________

Aantal kinderen 0-1 jaar

: ___________________ (€ 2,50 p.k.)

Aantal kinderen 2-12 jaar

: ___________________

Totaal aantal gasten

: ___________________ (i.v.m. groepsgrootte)

Datum:___________________________________________________________
Gewenste starttijdstip: _____________________________________________
Gewenst arrangement:
O Standaard entree à € 6,25 p.p. (45 personen in een rondleiding).
O SinterLuxe entree à € 11,95 p.p. (max. 30 personen in een rondleiding)
O Eigen starttijd – ik betaal € 285,00 per starttijd en kom met max. 45 personen. (U kunt dan
uiteraard ook met een kleinere groep naar binnen).
Indien u met meerdere groepen op meerdere tijdstippen komt, vult u dan per groep de gegevens in.
Naam contactpersoon:

Handtekening:

Datum

