La Caverne: dé magische feestlocatie
in Valkenburg, Berg & Terblijt

la Caverne
Sylvester Party
31 dec ‘17 - 1 jan. ‘18
89,- p.p. all in
Het nieuwe jaar onvergetelijk inluiden? Kom
dan naar de unieke en ondergrondse La Caverne Sylvester Party in de mooiste, heerlijk
aangenaam verwarmde en bovenal feeëriek
verlichte feestgroeve van Zuid-Limburg. Ben
erbij en toost samen op een happy 2018!

Ontvangst: 31 dec. 21.00 uur
Einde: 1 jan. 02.30 uur
Dresscode: casual chique
All in prijs 89,-p.p: Brand (pilsner), heerlijke
huiswijnen, frisdranken, toost met bubbels, selectie
cocktails. Inclusief tapas, fingerfood, oliebollen. De
feestgroeve is ingedeeld in verschillende magische
feestruimtes met waanzinnige lounge corner, cosy
band area en swingende dj arena. Perfectie tot in
detail

Een all in cave party met lounge, swing
en soul. Er is voor iedereen wat wils. De
avond is jong en zit boordevol verrassingen.
Kom met vrienden, bekenden en familie
overnachten is mogelijk in hotel
naar deze unieke Sylvester Party en beleef, Arrangementen:
Vue (tegenover La Caverne, de feestgroeve).
geniet en verwonder. Welkom in La Caverne, Reserveer via www.hotelvue.nl
de enige unieke feestgroeve van Limburg.
Ondergronds genieten...
La Caverne heeft het!

Parkeren: voldoende gratis parkeergelegenheid voor
de deur en in de omgeving
Adres: La Caverne Wolfsdriesweg 8a Berg & Terblijt,
T. +31(0)43-6040652
Reseveer via www.lacaverne.nl

www.lacaverne.nl
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De adembenemende ondergrondse Sylvester Party in de
gewelven van La Caverne nodigt u uit.
Een magische mergelgroeve in Valkenburg, Berg & Terblijt.
Uniek en onvergetelijk tegelijkertijd.
Proef de culinaire verwennerij en beleef de feestelijkheden in
La Caverne. All in genieten van alle luxe tijdens de
La Caverne Sylvester Party...
Bent u erbij? Reserveer meteen uw kaarten via
www.lacaverne.nl
Overnachten? Dat kan! Kijk voor info op www.hotelvue.nl
Gratis parkeren voor de deur!
Bienvenue...

Happy
NEW YEAR

Reserveer via

Ook voor uw
culinaire
kerstbrunch en
kerstdiner kijk op
de site

www.lacaverne.nl

Kijk voor
brasserie, restaurant,
feestgroeve, grottenbrunches, trouwen,
overnachtingen,
speeltuin
op:
www.hotelvue.nl
www.lacaverne.nl

Like
La Caverne
op
facebook

