
DE SPAANSE RIJSCHOOL UIT WENEN
27, 28 & 29 OKTOBER 2017 - ROTTERDAM AHOY

HOSPITALITY 
ARRANGEMENTEN
www.spaanserijschool.nl

http://www.spaanserijschool.nl/


KOSTEN ARRANGEMENTEN PER VOORSTELLING 

 1 loge 2 loges 3 loges
Vrijdag 27 oktober € 2.950,- € 5.400,- € 7.800,-  
Zaterdag 28 oktober € 2.950,- € 5.400,- € 7.800,-
Zondag 29 oktober € 2.700,- € 4.900,- € 6.900,-

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Bij reservering van 3 loge-arrangementen of meer stellen wij  
1/1 pagina full colour advertentie in het luxe programmaboek ter beschikking. Oplage 10.000 exemplaren. 

VAN PAS DE DEUX  
TOT QUADRILLE 
De Lipizzaners van de Spaanse Rijschool uit 

Wenen: wie kent de prachtige hengsten en hun 

wereldberoemde dressuuroefeningen niet! Van 

Passage en Piaffe, Galop-pirouette tot en met 

de Capriole, Courbette en de Levade. En als 

hoogtepunt de Quadrille: sublieme choreografie 

op historische Weense dansmuziek. Hierbij  

voeren acht Lipizzaners en hun berijders op 

sierlijke wijze en met uiterste concentratie  

‘Het Ballet der Witte Hengsten’ uit. 

UW EIGEN TAFEL  
EN LOGE 
Wilt u optimaal genieten van uw bezoek aan de 

Spaanse Rijschool in Rotterdam Ahoy, kies dan 

voor een volledig verzorgd VIP-arrangement. 

Daarmee reserveert u niet alleen de beste  

logeplaatsen aan de piste, maar krijgt u tevens 

een exclusief diner in de speciale VIP-ontvangst- 

ruimte geserveerd. Ook bevat dit arrangement 

gereserveerde parkeerplaatsen, begeleiding 

door hostessen en programmaboeken voor u  

en uw gasten. Genieten in optima forma!

 AANVANG  VIP-ONTVANGST
Vrijdag 27 oktober 20.00 uur 18.00 uur 
Zaterdag 28 oktober 20.00 uur 18.00 uur
Zondag 29 oktober 14.00 uur 12.00 uur

VOORSTELLINGEN



DE EXCLUSIEVE 10-PERSOONS 
VIP-ARRANGEMENTEN 

VAN DE SPAANSE RIJSCHOOL

Loge rondom rijpiste met 10 zitplaatsen 
 

Gereserveerde tafel in de sfeervolle 
Hospitality-Lounge 

 
Volledig verzorgde catering, voorafgaand aan, 

in de pauze en na afl oop van de show 
 

Vijf parkeerkaarten  
 

Programmaboeken voor u en uw gasten
 

Gebruik van de garderobe

 AANVANG  VIP-ONTVANGST
Vrijdag 27 oktober 20.00 uur 18.00 uur 
Zaterdag 28 oktober 20.00 uur 18.00 uur
Zondag 29 oktober 14.00 uur 12.00 uur

GROEPSARRANGEMENTEN
Bent u met een groep van 15 personen of meer, dan kunnen wij al vanaf € 105,- per per-
soon (excl. BTW) een geheel verzorgd arrangement op maat voor u samenstellen. Hierbij 
heeft u de keuze tussen een borrel- of dinerarrangement. Graag nemen wij met u de 
mogelijkheden door.



ORGANISATIE

PARTNERS

Rotterdam Ahoy
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam

De Spaanse Rijschool is gevestigd in de Hofburg 

in Wenen. Het instituut bestaat al 450 jaar en is 

de oudste nog bestaande rijschool ter wereld. 

Vanwege de eeuwenlange, veelal mondelinge 

overlevering van oude trainingsmethodes uit 

de 17e en 18e eeuw is de Spaanse Rijschool de 

‘schatbewaarder’ van de zogenaamde Klassieke 

Rijkunst. Slechts éénmaal per jaar verlaten de 

hengsten en hun berijders hun thuisbasis voor 

een buitenlandse tournee. Rotterdam Ahoy is in 

2017 alweer voor de 7e maal gastheer. 

www.spaanserijschool.nl

Voor het reserveren van loge- en/of 

groepsarrangementen ga naar 

arrangementen@spaanserijschool.nl
U kunt ook bellen met 

Mieke Schaap, tel. 010 - 293 3579 

of Robin Koedood, tel. 010 - 293 3418

http://www.spaanserijschool.nl/
mailto:arrangementen@spaanserijschool.nl

