YOUR EVENT AT AMERICAN
DREAM CARS AND BIKES

In het Amerika van de jaren vijftig en zestig was alles mogelijk. Dat bleek
ook uit de legendarische wagens die het continent van oost naar west
doorkruisten op Route 66 en die te zien waren op Hollywood Boulevard
en in de straten van Las Vegas.

PRIJZEN
Vanaf minimum 50 personen
is een geprivatiseerde ruimte voorzien
per groep

De expo ‘American Dream Cars and Bikes, the Golden Years’ dompelt
u opnieuw onder in die fantastische periode, toen constructeurs met
elkaar concurreerden met hun creativiteit en soms ook excentriciteit.
Denk maar aan de oppermachtige bolides met hun chroomafwerking
en kleurrijke vleugels zoals de Cadillac Eldorado, de Chevrolet Corvette,
enz. maar ook aan de zogeheten ‘muscle cars’ in de stijl van de mythische
Ford Mustang.

• Cocktail (18u30 – 20u00)
> van 50 tot 150 pers: 125€ pp + BTW
> van 151 tot 300 pers: 95€ pp + BTW
> meer dan 300 pers: 90€ pp + BTW

Zoals elke grote tentoonstelling van Autoworld zou ook deze niet
compleet zijn zonder de jongste ‘supercars’ die de liefhebbers van
spectaculaire wagens in vervoering brengen. Dat geldt des te meer nu
de Amerikaanse auto-industrie weer aanknoopt met de successen uit
het verleden, getuige daarvan de Dodge Viper, de Ford Mustang, de
nieuwste Corvette en natuurlijk de Chevrolet Camaro.

EEN EXCLUSIEF EVENT
De American Dream Cars and Bikes tentoonstelling in Autoworld opent
haar deuren voor uw events. Het is de ideale gelegenheid om uw
klanten, partners, personeelsleden en hun familie uit te nodigen op deze
exclusieve tentoonstelling.
Ontdek samen met uw genodigden en geniet van deze nog nooit eerder
vertoonde collectie van uitzonderlijke wagens in een unieke scenografie.

DETAIL VAN HET EVENT PACKAGE
• Toegang tot de tentoonstelling
• Gebruik van de receptieruimte
• Hostesses, vestiaire en bewakingsdienst
• Catering naar keuze (na het bezoek van de tentoonstelling)
• Een verantwoordelijke ter plaatse voor de coördinatie

• Walking Dinner (19u00 – 23u00)
> van 50 tot 150 pers: 150€ pp + BTW
> van 151 tot 300 pers: 125€ pp + BTW
> meer dan 300 pers: 115€ pp + BTW
• Zittend diner (19u00 – 23u00)
> van 50 tot 150 pers: 160€ pp + BTW
> van 151 tot 300 pers: 135€ pp + BTW

EXTRA OPTIES
• Een gids voor het bezoek aan de expo:
85€ + BTW per gids
• De catalogus van de expo:
15€ per catalogus

OP MAAT
Wij maken u een gepersonaliseerd
voorstel over op aanvraag:
• ontbijt (08u30 – 10u00)
• brunch (11u00 – 12u30)
• lunch (12u30 – 14u00), enz.

Info en reservatie:
Autoworld Museum Brussels
Audrey Rodrigues en Alexandre Lambiet: events@autoworld.be of 02 736 41 65
www.americandreamcars.be / www.autoworld.be

