Betreft: Informatie Oud & Nieuw XXL Singleparty Wageningen 31
dec. 2015 zonder overnachting

Locatie feest
Hotel Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen (tel. 0317 490 133).
Voor ligging zie plattegrond Google Maps. Klik op >Routebeschrijving, vul vertrekplaats
in en je hebt Routebeschrijving.
Parkeren Hof van Wageningen (gratis) op afgesloten parkeerplaats voor hotel.
Slagboom gaat automatisch open (uitrijmunt verkrijgbaar bij receptie). Nb. Ga dan
rechtsaf, langs door slagboom (staat open). Of als vol: centrum ingaan bij stoplichten.
Dit is: iets verder doorrijden, stoplichten rechts, eerste straat rechts, is rechts ook
parkeerplaats (s avonds/ feestdagen gratis P) loop over bruggetje naar P hotel.
Programma feest en diner 31 dec.
n.b. verzoek kom op tijd, vanwege verspreiding ontvangst grote aantal deelnemers.
v.a. 14.45 u Melden bij balie Single Events voor ontvangst diner: hier ontvang je
polsbandje/ heeft namenlijst en vervolgens doorlopen naar zaal. Ontvangst door
gastvrouwen/heren met welkomstdrankje & kennismaken
17.30 u Start wisseldiner. Na elke gang wisselen van plek. Koffie, thee-buffet in lounge.
v.a. 20.00 u Ontvangst gasten zonder diner, idem melden bij bali Single Events, ontvang
je betreffende polsbandje voor toegang
20.30 u - 3.30 u Groots Singleparty met Dj, 0.00 u klok, bubbels, vuurwerk, snackbuffet.
Voor het totale programma en overige informatie/ berichten van/ voor deelnemers zie
XXL SingleParty Oud en Nieuw
NB. De drankjes betaal je met muntjes. Deze koop je bij balie hotel en kun je tijdens/
alleen s’ nachts direct na afloop van het feest weer terug inleveren.
1 jan. wandeling vanaf hotel
Gezellig napraten tijdens wandeling door bossen en uiterwaarden (ca 8 km).
Va. 11.30 verzamelen in lounge/ hal en melden bij gastvrouw. Je kunt nog aansluiten
(als nog niet betaald), kosten € 15 , graag ter plekke contant betalen.
12.00 u u vertrek wandeling met halverwege pauze met drankje
Ca. 14.30 u terugkomst, soep met brood, aansluitend vertrek.
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NB 1. Op je ticket (zie mail, ontvangen na je boeking) kun je zien wat je hebt geboekt:
feest met of zonder diner.
NB 2. Ben je onverhoopt last minute verhinderd om naar dit feest te komen, dan kun je
je ticket via de site verkopen aan andere deelnemer. Plaats hiervoor een bericht op het
prikbord en regel dit verder onderling en geeft je ticket met nummer en je volledige
naam aan die andere persoon door.
Carpoolen
Wil je carpoolen, plaats dan een bericht op de site bij het feest.
n.b. Let er bij maken van carpool afspraak op dat niet iedereen mee doet met het diner.
Paklijst
Feestelijke kleding. Makkelijke kleding en wandelschoenen voor wandelen
Vuurwerk niet, wordt verzorgd.

We zien elkaar 31 december!.
We gaan er samen een geweldig Oud en Nieuwfeest van maken! Tot dan!
Groeten,
Petra
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