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BRENG EEN EXCLUSIEF BEZOEK AAN DE ARENBERGS
Adel spreekt tot de verbeelding. Zeker de hoge adel, die toegang heeft tot
de vorstenhuizen. Er hangt een aura omheen van glamour en glitter, zoals
bij de tegenwoordige jetset, maar ook een aureool van cultuur en historie.
De Arenbergs behoren tot de hoge adel. Een prestigieuze tentoonstelling
in M vertelt hun verhaal, maar vooral dat van hun kunstverzameling.
Topwerken uit belangrijke internationale collecties worden voor het eerst
weer samengebracht en aan een groot publiek gepresenteerd.
Bezorg uw genodigden een onvergetelijke beleving met twee VIP
formules waarbij het museum exclusief geopend wordt.

MUSEUMONTBIJT

NOCTURNE IN HET MUSEUM

De ontbijtformule vindt plaats voor de
openingsuren van het museum van
09.00 - 11.00 en bestaat uit:
• Ontbijtbuffet van 09.00 - 10.00 met koffie,
thee, broodjes, beleg, koffiekoeken en vers
fruit in een privé-receptieruimte
• Rondleiding door professionele gidsen van
10.00 - 11.00 en toegangstickets
• Vestiaire
• Parkeerplaats per koppel in p
 arking Ladeuze

Tijdens een nocturneformulme ontvangt u
uw gasten na de openingsuren vanaf 18.30.
Inbegrepen is:
• Privé-receptieruimte in een exclusief kader
(catering niet inbegrepen)
• Rondleiding door professionele gidsen en
toegangstickets
• Vestiaire
• Parkeerplaats per koppel in parking Ladeuze

De tarieven van het museumontbijt
bedragen:
• € 1500 voor 20 personen
• € 3750 voor 50 personen
• € 900 per 20 personen extra
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

CONTACT
Sien Hamelryck
Eventmanager M - Museum Leuven
L. Vanderkelenstraat 28
B - 3000 Leuven
+32 16 27 29 78
evenementen@leuven.be
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De tarieven voor deze nocturneformule
bedragen:
• € 3000 voor 50 personen
• € 4000 voor 100 personen
• € 350 per 20 personen extra
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Catering is niet inbegrepen in
de nocturneformule. Neem contact met ons op voor een lijst van
traiteurs en andere inlichtingen.

