sintpaleis.be
Je bent van harte welkom op zaterdag 14 en zondag 15 november

int Sintpaleis
Alden Biesen | Bilzen

’t Sintpaleis
blijft uw
verrassend
vertrouwde
Sinterklaasfeest.

De
Sintpaleisbewoners
kijken
dan ook
uit naar jouw
Bezoek!

Voor de editie van 2020
staat veiligheid voorop.

Tip! Bestel uw
kaarten snel!
Bestellingen voor
leden Gezinsbond
krijgen voorrang
tot en met
25 september!

Sinterklaas nodigt je uit om op bezoek te komen in het enige, echte
Sintpaleis in Alden Biesen! Kom een kijkje nemen in de Sinterlijke
kamers, maak kennis met de leukste Pieten en laat je verrassen door de
verhalen van de lieve Sintpaleisbewoners! Beleef het magische moment
wanneer Sinterklaas verschijnt in de Grote Sintzaal!

Wat mag u verwachten?
•
Bezoek per familiebubbel van minimum 3
en maximum 5 personen én in groep
van maximum 55 personen.
•
Geleide wandeling door ’t Sintpaleis met bezoek aan
4 ruime Sinterlijke kamers
•
Afsluiting in de Grote Sintzaal met Sinterklaasshow
én in familiebubbel!
•
Totale duur van het verblijf wordt beperkt tot 1,5 uur
•
Voor iedere Kleine Bezoeker een ‘Grote Zak Vol
Lekkers’ én een leuk souvenirtje!
Omwille van de bijzondere omstandigheden is er dit jaar
geen bezoek mogelijk aan de ‘Grote Pakjesschuur’.
Na afloop zijn er geen drankjes of hapjes verkrijgbaar.
De persoonlijke ontmoeting met Sinterklaas kan jammer
genoeg deze editie niet doorgaan.
Belangrijk!
Best bent u 15 minuten voor de start van uw voorstelling
aanwezig. U wordt ontvangen in de Franse Tuin.

Zaterdag 14 & zondag 15 november 2020
•
Toegangskaartjes voor de voorstellingen
op zaterdag en zondag om 9u30, 10u00, 11u00,
11u30, 13u00, 13u30, 14u30, 15u00, 16u00, 16u30.
Op zaterdag extra voorstellingen
om 17u30 en 18u00.
•
Toegangskaartjes kosten 19 euro*
(kinderen en volwassenen)
* Kinderen jonger dan twee jaar hebben gratis toegang

Samen geven
we het
coronavirus
geen kans.
Samen vieren
we Sinterklaas
in grootse stijl!

•

•

Indien de voorstelling niet kan doorgaan vanwege
een beslissing tot annulering door de overheid of
door de organisatie zelf dan wordt het bedrag van de
toegangskaartjes terug gestort.
Wanneer de voorstelling wordt uitgevoerd worden
aangekochte toegangskaarten niet terugbetaald.

Deze aanbieding is exclusief voor leden
van de Gezinsbond! (Houd uw lidnummer bij de hand)

De ticketverkoop voor leden van de Gezinsbond start
op zaterdag, 19 september 2020 vanaf 19u00.
•
•

•

U kan tickets aankopen per familiebubbel met
een minimum van 3 en een maximum van 5 tickets.
Na betaling wordt het toegangsbewijs u digitaal
bezorgd via mail. Deze mail is uw unieke toegangskaart per familiebubbel voor de gekozen voorstelling.
Tickets kunnen niet onderling worden gewisseld:
ze zijn op naam (familiebubbel) gekoppeld aan de
gekozen voorstelling.

Bestellen vanaf 19 september om 19.00u via www.gezinsbondlimburg.be

