
W elkom in Capone Plaza!

Sportlaan 7  Delden  074 - 3 777 666
www.aparthoteldelden.nl

U en uw gasten worden ontvangen door “Don Paparazzi”, onze louche 
persfotograaf. Deze zal uw gasten in de stemming brengen met hoeden, boa’s en 
uiteraard speciaal voor u vervaardigde dollars.

Ook zal hij u voor het archief op de foto zetten voordat hij u over de rode loper 
begeleidt naar het omstreden en mistige “Capone Plaza” waar de champagne voor 
u is koud gezet.

Als een ieder zich de champagne heeft laten smaken, wordt u uitgenodigd om te 
genieten van het Italiaanse buffet dat chef-kok Guseppe voor u heeft bereidt. 
Na ongeveer een uurtje gaan ook de casinotafels open en kunt u de dollars die u bij 
de ontvangst gekregen heeft inwisselen tegen speelfiches om te proberen zoveel 
mogelijk geld te verdienen.

Na ongeveer 2 uur worden de tafels gesloten en wordt de Godfather van de avond 
bekend gemaakt. Hij of zij zal er na een veiling met de “buit” vandoor gaan.

Een complete avond uit zonder zorgen: 

• Ontvangst door Don Paparazzi met hoeden, boa’s en champagne
• Roulette en black jack
• Italiaans buffet (of één van onze andere feestkriebelbuffetten)
• Flesje kuiernat en een dinerbon t.w.v. € 25,- voor de winnaars
• Uitgebreide zaalaankleding
• Foto`s voor de gasten om mee naar huis te nemen
• Foto bestand (later opgestuurd)

€ 37,50 p.p.
Indien u kiest voor de feestavond inclusief 4 uur lang onbeperkt drinken,
is de prijs € 60,00 per persoon. Opbouwkosten € 125,- per avond

Het minimale aantal personen voor deze avond bedraagt 20 volwassenen

TIP: Uw feest wordt nog leuker als u uw gasten gepast gekleed uitnodigt.
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Hot Summer Night P arty!

W elkom op

Sportlaan 7  Delden  074 - 3 777 666
www.aparthoteldelden.nl

Waan u op een heerlijk subtropisch 
eiland en laat u meeslepen door zon, 
zee, cocktails en opzwepende muziek.

U en uw gasten worden ontvangen door 
``Daan de douanier``. Deze zal u en uw 
gasten na een uitvoerige grenscontrole voorzien van het benodigde visum, Hawaï slingers, 
tropenhoeden en rieten rokjes. Uiteraard maakt hij ook een kiekje voor op het visum.

Als een ieder zich de huisgemaakte sangria heeft laten smaken, wordt u uitgenodigd om te 
genieten van het tropische buffet. Daarna kunt u, onder de leiding van Rasta Safari, de 
hele avond deelnemen aan diverse tropische spellen zoals surfen, sinaasappel slaan, 
kokosnoot vangen, limbodansen enz.

Tijdens de spellen kunt u tevens gebruik maken van onze cocktailbar, waar u onbeperkt 
van de meest heerlijke zomerse cocktails kunt genieten. Daarnaast is onze “gewone” bar 
ook open en kunt u ook daar de gehele avond drankjes afhalen. Na 4 uur is het helaas al 
weer tijd Malibu Beach Delden te verlaten en zult u terug moeten keren in de koude 
werkelijkheid die Nederland heet. 

Een complete avond uit zonder zorgen: 
 
• Ontvangst door Daan douanier met attributen
• Vrijblijvend Tropische spellen
• Tropisch buffet (of één van onze andere feestkriebelbuffetten)
• Cocktails uit de cocktailbar
• 4 uur lang onbeperkt drinken
• Uitgebreide zaalaankleding
• Visum met foto voor de gasten om mee naar huis te nemen
• Foto bestand (later opgestuurd)

€ 55,00 p.p.
Opbouwkosten € 175,- per avond

Het minimale aantal personen voor deze avond bedraagt 45 volwassenen

TIP: Uw feest wordt nog leuker als u uw gasten gepast gekleed uitnodigt.
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