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Voucher: Dineren in het donker voor 1 persoon

5997661868462
Pincode:
9877
Ordernummer:
111266-3
Datum afgifte:
31-12-2020
Vervaldatum:
31-12-2020 tot 31-12-2021

Deze unieke belevenis bevat:
- Gepersonaliseerde belevenisbon;
- Ontvangst;
- Begeleiding van experts;
- Viergangendiner;
- Afsluiting van de avond met een raadspel.
Probeer eens echt iets bijzonders en geniet van een
viergangendiner in het donker. Omdat het donker is,
worden andere zintuigen dan je smaak extra geprikkeld. Zo
kun je je beter concentreren op wat je werkelijk proeft. Dat

wordt gegarandeerd smullen van een voor-, tussen- en
hoofdgerecht, plus een heerlijk zoet dessert.
Jullie worden ontvangen door het vriendelijke personeel.
Alle kelners en serveersters hebben een visuele beperking
en weten daarom hoe het is om niets te kunnen zien. De
kelners zijn dus echte experts in het donker.
Kortom: De ultieme smaakbeleving!
Goed om te weten:
- Deze belevenis is beschikbaar van woensdag tot en met
zondag.

Let op: Deze voucher geldt voor 1 perso(o)n(en)
Neem contact op met de partner voor een reservering
Reserveren is altijd op basis van beschikbaarheid
Print jouw voucher zelf uit en neem deze mee
De voucher niet vouwen, beschadigen of kopiëren
Zonder geldige voucher heb je geen toegang
Elke voucher heeft een unieke barcode
De voucher wordt gecontroleerd en geregistreerd
Iedere vorm van reproductie is derhalve onmogelijk
Deze voucher is geldig tot de aangegeven vervaldatum
De algemene voorwaarden zijn van toepassing
Verlopen, geblokkeerde of verzilverde voucher wordt niet geaccepteerd
De pincode van de voucher geef je alleen op de dag van de belevenis
De ontvanger dient de voucher te verzilveren vóór de vervaldatum
Het verlengen van de voucher is onder geen beding mogelijk
Na het verlopen van de geldigheidstermijn vindt geen restitutie plaats

Voucher inwisselen bij
Ctaste
Amsteldijk 55
1074HX Amsterdam
020 - 675 28 31
www.ctaste.nl

Voucher kan niet geruild worden - nadruk verboden ©

Hoe werkt het?

Wijzigingen en typefouten voorbehouden

Wat: Dineren in het donker
Duur: 3 uur
Waar: Amsterdam
Wanneer: Na reservering

Algemene voorwaarden zijn van toepassing

Vouchercode:

