
Exclusief West Side Story - Novotel arrangement 
 
Speciaal, omdat Novotel World Forum Den Haag 'presenting partner' is, kun je de dag afsluiten met een 
luxueuze overnachting in het Novotel. 
 
Combineer je bezoek aan de musical met een dagje shoppen in Den Haag of lekker uitwaaien op het strand van 
Scheveningen. Je betaalt nu een speciale actie prijs van € 260,- voor hotel arrangement in plaats van € 299,-. 

 
 
Het speciale Novotel arrangement bestaat uit: 
 

 2 tickets 1e rang zitplaatsen voor West Side Story 

 1 hotelovernachting voor 2 personen in een twee persoonskamer, inclusief alle toeslagen & citytax 

 Gratis gebruik van Wifi tijdens uw verblijf in het Novotel 

 Gratis programmaboek per 2 personen 

 Gratis DVD film West Side Story per 2 personen 

 Uitgebreid ontbijtbuffet 

 De dag van de show is tevens de incheck datum voor het hotel 
 
 

De voucher voor het programmaboek en de DVD ontvang je één week voor aanvang.  
 
Het arrangement is boekbaar op de volgende show dagen: 
 
Dinsdag  12 december 2017 
Donderdag 14 december 2017 
Vrijdag  15 december 2017 -> alleen nog incl. een 2

e
 rangsticket te boeken, deze prijs is € 240,00 

Zaterdag 16 december 2017 -> alleen nog incl. een 2
e
 rangsticket te boeken, deze prijs is € 240,00 

Zondag  17 december 2017 
Dinsdag  19 december 2017 
Woensdag 20 december 2017 
Donderdag 21 december 2017 
Vrijdag  22 december 2017 
Zaterdag 23 december 2017 
Maandag 25 december 2017 
Dinsdag  26 december 2017 
Woensdag 27 december 2017 
Donderdag 28 december 2017 
Vrijdag  29 december 2017 
 
Novotel World Forum 
Johan de Wittlaan 42 - 44 
2517 JR Den Haag 
 
Het hotel is gelegen in het World Forum en is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit Den Haag 
centrum. Parkeren kan in onze eigen parkeergarage (kosten niet inbegrepen). 
 
Check in tijd:  vanaf 15.00 uur 
Check out tijd:   voor 12.00 uur 
 

* Mindervalide plaatsen zijn alleen telefonisch te bestellen via 0900-1353 

 


