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Perfect for 2 (volwassenen)
€109,95,-

per persoon incl. BTW

3-5 personen:

€89,95,-

per persoon incl. BTW

6-9 personen:

€69,95,-

per persoon incl. BTW

10+ (max. 20 personen):

€59,95,-

per persoon incl. BTW

2 personen:

Small groups (volwassenen)

Elke picknick beleving is inclusief een luxe borrelplank bestaande uit o.a.: tomaat/mozzarella spiesjes,
olijfjes, meloen met parmaham, verschillende kazen, vers stokbrood, truffel salami, toastjes, nootjes en
vers fruit. Daarnaast zit er een picknick drinkstation, bruisend of plat water, rosé of droge witte wijn,
complete set-up/pack down, picknicktafels, kussens, kleden, parasol(afhankelijk van het weer),
tafelaankleding, borden, droog bloemen, kaarsjes, glazen en bestek, decoratie en een persoonlijk
welkomstbord bij. De picknick duurt maximaal 3 uur. Vanaf 50km van Hoorn (NH) wordt km-vergoeding
in rekening gebracht. Basisschool kinderen bij een volwassenpicknick kosten 29,95,- per persoon. Voor
kinderen die nog niet naar school gaan worden geen kosten berekend.
Voor volwassenen kan er gekozen worden uit 2 thema’s: Bohemian en French Riviera.
Meer inspiratie over de thema’s kun je vinden op onze Instagrampagina: @picknickclubnl. Heb je
specifieke wensen of behoeftes stuur dan een e-mail naar info@picknick-club.nl. We denken graag met
je mee om er een perfecte picknick op maat van te maken.
Kinderfeestjes zijn t/m 12 jaar en vanaf 6 kinderen. Thema kan in overleg bepaald worden bijv: Pool
Party, Under the sea/Mermaids, into the wild, Fairy’s, Tea party etc. Kosten zijn 39,95,- incl. btw per kind.
Om onze luxe picknicks nog specialer te maken bieden we een aantal bijzondere upgrades aan. Prijs
hiervan op aanvraag vanwege maatwerk en persoonlijke wensen.

Fotoshoot met professionele fotograaf inclusief bewerkte foto’s
Live muziek met professionele zangeres
Picknicken tussen de Alpaca’s
Movie night Picknick onder de sterren
Luxe lunchbox
Droogbloemboeket
Gepersonaliseerde cupcakes / taart / koekjes / sweetbox
Love letters
Moët & Chandon Champagne (20 cl, 37,5 cl, 75 cl, 150 cl)
Diverse workshops (yoga, flowerclouds/droogbloemboeketten, zangles)

Picknick Club © 2021

