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Arrangementen
Brengt u een bezoek aan het Zandsculpturen Festival Brabant? Maak er dan een compleet en uniek bezoek 
van! Het hele seizoen is het mogelijk om onderstaande arrangementen te boeken. Boek nu en geniet van 
een compleet verzorgd dagje uit!
 
het aanbod
Het Zandsculpturen Festival Brabant bevindt zich op een bijzondere monumentale locatie in het 
centrum van Oss. Tijdens uw bezoek kunt u zien hoe 800.000 kilo zand is omgetoverd tot een unieke 
tentoonstelling van indrukwekkende sculpturen. Wij ontvangen uw gezelschap op ons gezellige terras met 
een heerlijk kopje koffie of thee. Vervolgens wordt iedereen mee het park ingenomen voor een introductie 
in de zandsculpturen wereld waarbij één van onze gidsen u alle “ins en outs” vertelt over het maken van 
zandsculpturen. Eventueel kunt u zelfs onder begeleiding een kennismakingsworkshop zandsculpturen 
boeken!

Hebt u de sculpturen bekeken of bent u tussendoor toe aan een pauze? Kom dan snel kijken wat wij voor 
lekkers te bieden hebben in onze horeca gelegenheid. Heerlijk speciaalbieren proeven van de Bierbrouwerij 
Oijen, genieten van een smakelijke borrelplank of lekker aanschuiven bij een compleet verzorgde 
barbecue? Wij denken graag met u mee!
 
de arrangementen
Alle arrangementen zijn bij ons te boeken voor groepen vanaf 10 personen (of in overleg).
 
Arrangement 1    
·         Bezoek Zandsculpturen Festival Brabant
·         Ontvangst met een vers kopje koffie of thee inclusief een heerlijk stuk appeltaart!
·         Korte introductie door “Team Orange”, over de “ins en outs” van het zandsculpturen vak
Prijs per persoon: €4,50

Arrangement 2    
·         Bezoek Zandsculpturen Festival Brabant
·         Een smakelijke borrelplank inclusief één consumptie
·         Korte introductie door “Team Orange”, over de “ins en outs” van het zandsculpturen vak
Prijs per persoon: €5,50

Arrangement 3    
·         Bezoek Zandsculpturen Festival Brabant
·         Friet en een lekkere snack + één consumptie
·         Korte introductie door “Team Orange”, over de “ins en outs” van het zandsculpturen vak
Prijs per persoon: €6,50

Arrangement 4   
·         Bezoek Zandsculpturen Festival Brabant
·         Uitgebreide BBQ incl. 5 consumpties
·         Korte introductie door “Team Orange”, over de “ins en outs” van het zandsculpturen vak
Prijs op aanvraag
 
Overig  
Kennismakingsworkshop van ongeveer 45 minuten. Van te voren reserveren verplicht.
Prijs per volwassene: €10,00  
Prijs per kind: €5,00

contact
U kunt deze arrangementen boeken via het Zandsculpturen Festival  
Brabant. Mochten u nog specifieke vragen hebben kunt u ook via  
onderstaande gegevens contact met ons opnemen.
 
Zandsculpturen Festival Brabant
Website:  www.zandsculpturenbrabant.nl
E-mail: info@zandsculpturenbrabant.nl
Telefoon: 06 237 589 94 

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen in de wondere wereld  
van het zand! 


