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Crazy Dinner Game Amsterdam - Tafelen in 3 restaurants

Tafelen in 3 restaurants
Welkom aan de tafels van het Mokum’s Gekke Avondeten Spel! Tafels? Jazeker, u dineert vanavond in 3 verschillende restaurants en
speelt in de tussentijd ook nog een uniek en hilarisch spel in het hartje van Mokum!

Wat gaat u tijdens dit avondje uit doen?
U wordt door een van Mokum Events ervaren hosts onthaalt in het centrum van Amsterdam. Hier wordt uw gezelschap verdeeld in een aantal
teams die met en tegen elkaar zal strijden. U krijgt een videocamera waarmee u de opdrachten mee dient vast te leggen. Opdrachten? Welke
opdrachten? Haha, dàt verklappen we natuurlijk niet! Het enige dat we kunnen vertellen is dat de opdrachten voor veel hilariteit zullen zorgen
en dat u ze per telefoon doorkrijgt... Ook zullen we de locaties waar u dineert per telefoon aan u doorgeven. In ieder restaurant zult u aan tafel
worden uitgenodigd en een van de dinergangen voorgezet krijgen. En reken er maar op dat u in een 3-tal bijzondere, speciaal door Mokum
Events geselecteerde, restaurants zult aanschuiven!

Wie wint de grote Mokum Crazy Dinner Game Hoofdprijs?
Als het diner is afgesloten met een verrukkelijk dessert en de tafels zijn afgeruimd, zal bekend worden gemaakt welk team de grote Mokum’s
Crazy Dinner Game Hoofdprijs in de wacht zal slepen! Uiteraard krijgt u de door u zelf gemaakt video mee naar huis als blijvende herinnering
aan deze bijzondere dag!

Speel het spel in Mokum of in de Jordaan
Onze Crazy Dinners vinden plaats in 2 verschillende gebieden; het ene gebied is het bekende, populaire, beetje frivole Mokum (de oude
binnenstad) en het andere laat u meer de serieuze, mooie historische kant van Amsterdam zien (De Jordaan en de Grachtengordel). Aan u
de keuze!

Bij het Crazy Dinner Game in Amsterdam is inbegrepen:
Ontvangst door een ervaren host in hartje Amsterdam
Indeling teams en ieder team krijgt een videocamera mee
Opdrachten krijgt u door via de telefoon
Bezoek 3-tal bijzondere restaurants waar u een gang nuttigt
Prijs: € 54,50 p.p. exclusief BTW
Minimum aantal personen is 10.
De prijs van het Crazy Dinner Game in Amsterdam is geldig tot en met 31 december 2021.
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