Touroperators Arrangementen
Het Nationaal Militair Museum is gelegen in het prachtige Park Vliegbasis
Soesterberg. In het museum sta je oog in oog met de militaire geschiedenis en beleef
je de wereld van de krijgsmacht in heden, verleden en toekomst: een fantastische
locatie voor een dagvullende activiteit of tussenstop voor uw groep. De bus kan
gebruik maken van de op- en afstapplaats, en daarna gratis parkeren. Uw bezoek
maakt u compleet met een warm ontvangst, interessante rondleiding en heerlijke
lunch. Uiteraard hanteren wij speciaal voor de touroperators een extra scherp tarief:
•
•

•
•
•

De rondleiding heeft een extra scherp tarief (alleen voor erkende touroperators)
Op het horeca assortiment ontvangt u 10% extra korting op het toch al scherpe
tarief
De tourleider/-ster en chauffeur mogen wel mee eten maar betalen niet
U ontvangt op de entreebewijzen een staffelkorting (zie achterzijde)
Als u vóór 31 december 2017 een boeking doet voor een dag in 2018 ontvangt u nog
10% extra korting op de staffelprijs van de entreetickets!

GIVE ME A BREAK

Normaal
Tourtarief
SOLDATENKOFFIE
4.00 p.p.
3.60 p.p.
2 koppen koffie of thee en een heerlijke gevulde koek met echt amandelspijs
SERGEANTENKOFFIE
2 koppen koffie of thee met een punt appeltaart

5.95 p.p.

5.30 p.p.

LUNCHTIME

Normaal
Tourtarief
LUNCH ‘DE BLAUWE HAP’
14.00 p.p.
12.60 p.p.
Iedere woensdag wordt op de schepen en bij walinrichtingen van de Koninklijke
Marine een Indonesische rijsttafel geserveerd, in marinejargon de ‘blauwe hap’
genoemd. Een ‘blauwe’ was de bijnaam voor een persoon van Indonesische afkomst.
Deze lunch bestaat uit nasi, 2 x saté stokje met pindasaus, kroepoek, atjar,
seroendeng met een flesje pils of glas wijn én een frisdrank naar keuze.
LUNCH ‘DE KOLONEL’
13.50 p.p.
12.00 p.p.
1 x militaire mok soep, 1 x hard luxe belegd broodje en 1 x zacht luxe belegd broodje
p.p. Onbeperkt koffie/thee en 1 stuk fruit
LUNCH ‘DE CADET’
9.95 p.p.
9.00 p.p.
1 x kadetje dienstgeheim (sappige braadworst), 1 x kadetje kaas en garnituur, 1 x
kadetje vleesbeleg en garnituur, onbeperkt koffie en thee

MAG HET IETSJE MEER ZIJN?
BROODJE DIENSTGEHEIM
Zacht puntje met sappige braadworst
Jus en melk bij lunch
Karaffen jus d’orange en melk

Normaal
3.00 p.p.

Tourtarief
2.70 p.p.

1.50 p.p.

1.35 p.p.

VOOR DE KLEINE SOLDAATJES
Normaal
Tourprijs
Kids box
5.50 p.p.
5.00 p.p.
Kidsbox bestaat uit 1x capri-sun, 1x zakje friet + mayonaise, 1x snack, 1x verrassing
TICKETS EN RONDLEIDINGEN

Normaal
Rondleiding (max. 20 personen per groep) per rondleider: 80.00
Rondleiding Conservator (max. 20 personen per groep): 160,00

Tourprijs
75.00
150,00

Staffelprijzen tickets:
- Tot 100 tickets per jaar € 11,- (kinderen €5,50)
- 100 - 500 tickets per jaar € 10,00 (kinderen €5,00)
- Meer dan 500 tickets p/jaar € 9,00 (kinderen €4,00)
*arrangementsprijzen zijn weergegeven in euro, inclusief BTW en geldig tot 31
december 2018. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Het restaurant

