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Dirty Dancing arrangement - Dansworkshop en 3-gangen Diner

Verleiding en romantiek op de dansvloer: Dirty Dancing!

Een verrassend en origineel arrangement: eerst samen een uurtje dansles in de sfeer van Dirty Dancing, dan lekker Tapas eten, ook bij de 5th
Avenue. Een superromantisch uitje, bijvoorbeeld als start van een avondje stappen op de Korenmarkt in Arnhem, ideaal om de stemming er in te
krijgen op een vrijgezellenavond. Zwijmelen en kippenvel, net als in de film! Nu gewoon op de dansvloer, samen met uw beste vrienden. Dirty Dancing
is niet echt heel ‘dirty’, maar wel spannend, verleidelijk, een tikkeltje stout en vooral meeslepend.

Een dansworkshop en een 3-gangen Diner - Groepsuitje in Arnhem

U zag in de film en de musical al hoe Johy het verlegen meisje Baby veroverde met zijn elegante manier van dansen. U kunt het zelf ook leren. De
workshop zelf is verleidelijk en intiem, u bent met uw danspartner voor even het liefdespaar Johy en Baby uit Dirty Dancing. Leer de sexy moves uit de
musical bij de klanken van een warme mambo of een tropische merengue! Bij zo’n opzwepend ritme kan niemand stil blijven staan. Na afloop van de
workshop van een uur blijft u gezellig borrelen bij de 5th Avenue, terwijl de koks het Diner voorbereiden.

5th Avenue: een bijzonder ervaring!

5th Avenue bevindt zich midden op de historische Korenmarkt, het bruisend hart van Arnhem, en staat bekend om zijn uitstekende keuken,
vriendelijke personeel en sfeervolle modern/klassieke ambiance. De keukenbrigade staat garant voor moderne en verrassende gerechten die
uitsluitend met verse ingrediënten en ouderwetse ambachtelijkheid worden bereid.

Een locatie met voor ieder wat wils. Een luxe kopje koffie of thee, borrelen, lunchen, romantisch dineren of vergaderen; allemaal mogelijk dankzij een
doordachte inrichting met zowel intieme plekjes als royale feestruimtes. En bij mooi weer kunt u buiten op het terras dineren en genieten van de
gezelligheid op het plein.

De benedenverdieping biedt ruimte aan 150 personen. Hier heeft u de keuze om gezellig aan de bar te zitten voor een borrel of om uitgebreid te
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lunchen of te dineren. De vide leent zich perfect voor een intiem diner met uitzicht over de begane grond. De bovenverdieping is de perfecte ruimte
voor een mooi en spetterend bedrijfsdiner of themafeest!

Maak kennis met de spectaculaire arrangementen en workshops voor groepen! Vraag naar de mogelijkheden, er is echt voor ieder wat wils: van
creatieve workshops en groepsuitjes tot compleet verzorgde Themafeesten. Van originele vrijgezellenuitjes en bruiloftlocatie tot aan vergader- en
borrelarrangementen!

5th Avenue staat voor stijl en kwaliteit!

Bij dit arrangement is inbegrepen:

* Ontvangst in 5th Avenue met een glas prosecco
* Workshop Dirty Dancing
* Tijdsduur workshop: 1 uur
* 4 consumpties p.p. (koffie, thee, bier, fris en wijn)
* Groepen van 10 tot 30 personen 3-gangen Verrassingsmenu
* Groepen van 16 tot 50 personen Amuse Diner
* Groepen vanaf 50 personen Dinerbuffet
Prijs: € 69,50 p.p.
Variaties binnen dit arrangement zijn tegen een meerprijs te boeken.

Dit arrangement is te boeken vanaf 10 personen.

De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2013.

De prijs is exclusief € 7,50 reserveringskosten.
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