BROCHURE RAPA NUI 2022

FOOD YOU CAN’T FORGET & DRINKS YOU CAN’T REMEMBER

Even voorstellen..
Rapa Nui is de oorspronkelijke Polynesische naam van Paaseiland, de beste
tropische hide-away ter wereld. Goed verborgen in de golven van de Grote
Oceaan. In 1722 werd Rapa Nui, met Pasen, herontdekt door de Nederlander
Jacob Roggeveen. Een plek waar je je kunt verstoppen voor de rest van de
wereld. Uniek door haar eigen identiteit, karakter en de uiterst vriendelijke
bevolking.

Sinds 2006 is Rapa Nui een plek waar iedereen kan genieten van de
ondergaande zon, zand tussen de tenen, lekker eten, funky muziek, cocktails
of een mooi glas wijn. No-nonsens en even lekker nergens aan denken, maar
puur genieten.

Maatwerk
Het uitgangspunt van Rapa Nui is “the sky is the limit” wij werken graag naar
een resultaat waar de gasten zich compleet kunnen vinden in het concept dat
wij voorstellen. We denken heel graag met jullie mee en er ontstaan soms
hele creatieve oplossingen om al jullie wensen uit te laten komen.

De speelse en variabele indeling van het paviljoen maakt het geschikt voor
zowel een kleine intieme groep van 15 personen, als voor een grote fanatieke
groep van 1500 personen.
Rapa Nui bundelt de krachten met surfschool Surfana Zandvoort voor ‘n
totale strandbeleving die niemand zal vergeten. Wij maken graag een
afspraak om kennis te maken, de wensen te horen en onze input te geven
om zo tot het beste resultaat te komen.

WELKOM & PROOST
BUBBELS
Champagne Delot 'Grande Réserve' Brut

per fles 75.00

Cava d'Arciac Brut Secciole

per fles 30.00

APERITIVO
Ketel 1 lemonade
Pinkyrose Lemonade, jenever, spuitwater + munt

per glas 8.50

Aperol Spritz
Aperol, Cava, spuitwater + sinaasappel

per glas 8.50

Hugo Spritz
Hugo Spritz, verse munt + schijfje limoen

per fles 27.50

COCKTAIL
Mojito
Rum, suikerwater, limoen, munt + spuitwater

per glas 8.50

Strawberry Daiquiri
Rum, aardbeien, suikerwater + limoen

per glas 9.50

Virgin Mojito
Suikerwater, limoen, munt, Sprite + spuitwater

per glas 6.50

Crodino Cocktail (virgin)
Crodino, tonic, komkommer + sinaasappel

per glas 9.00

FRISSE START
Pinkyrose Lemonade
Luxe limonade 2 soorten, spuitwater, munt + limoen

per glas 4.50

Fruitshake
groot 4.80 | klein 3.50
Een heerlijke fruitshake voor een energieke gezonde start

DRANKARRANGEMENTEN UITKOOP

DRANKARRANGEMENTEN NACALCULATIE

UITKOOP
Wil je van tevoren weten waar je aan toe bent en geen extra kosten maken?
Kies er dan voor om de bar af te kopen met een arrangement naar keuze:

NACALCULATIE OPEN BAR
De dranken die besteld worden door jouw gasten noteren wij à la minute.

Uitkoop Huis assortiment: 7,50 p.p. per uur
• Pils
• Huiswijnen
• frisdrank
• koffie + thee
Uitkoop Binnenlands assortiment: 8,50 p.p. per uur
• Pils
• Huiswijnen
• frisdrank
• koffie + thee
• Jenever, Vieux, Port, Campari + Martini
Uitkoop Bier & Binnenlands assortiment: 12,50 p.p. per uur
• Pils
• Huiswijnen
• frisdrank
• koffie & thee
• Speciaal bieren
• Jenever, Vieux, Port, Campari + Martini
Uitkoop Gehele assortiment: 14,50 p.p. per uur
• Pils
• Huiswijnen
• frisdrank
• koffie & thee
• Speciaal bieren
• Binnen- & buitenlands gedistilleerd
(m.u.v. cocktails & champagne)
Voorwaarden uitkoop:
• Minimaal 4 uur uitkoop
• Vanaf 30 personen

Jij bepaalt wat wij schenken:
• Pils, huiswijn + frisdrank
• Hollands gedistilleerd
• Cocktails

• Koffie + thee
• Buitenlands gedistilleerd
• Speciaal bieren

BUDGET
Spreek van tevoren een drankbudget af en krijg een seintje wanneer het
budget bijna zijn einde bereikt. Verhoog je budget of wij geven aan dat het
vanaf dat moment drinken op eigen rekening is. *Jij bepaalt wat wij schenken.

MUNTEN
Speek van tevoren het aantal munten af dat je wilt afnemen en verdeel deze
zelf onder jouw gasten. De munt neemt de waarde van et bestelde drankje
aan.. Wil je extra munten? Dat is geen probleem.*Jij bepaalt wat wij schenken.

COCKTAILBAR
Geef jouw event een extra tropische uitstraling met onze cocktailbar inclusief
professionele shakers die ter plekke de lekkerste cocktails shaken. Van
tevoren spreken we af welke cocktails jij wilt voor jouw event en hoeveel we
er voor je mogen shaken. De bar staat minimaal 2 uur.
Cocktailbar basis 2 uur incl. shakers
Ieder extra uur
Cocktails per stuk v.a.

200.00
50.00
8.50

ONTBIJT, BRUNCH + LUNCH
SUMMER BREKKIE
21,50
• Turkse yoghurt, granola en vers fruit
• Vers gebakken bananenbrood + croissants
• Bagel zalm + cream cheese | eiersalade
• Bread and butter met borgoe, dolce de leche en vers fruit
• American pancakes met nutella + banaan
• Jus d’orange + fruitshake
• Smaakjeswater: limoen, sinaasappel + komkommer
SHARED LUNCH
• Sandwiches belegd met vegetarisch & vlees beleg
• Watermeloen met limoen, mint, zadenmix en ananas
• Insalata Caprese met mozzarella, tomaat + basilicum
• Mini quiche met spinazie, feta + zongedroogde tomaat
• Carpaccio met Parmezaan, pitten + kappertjes
• Wraprolletjes met zalm, kruidencrème + rucola
• Dadelballetjes met cashew + kokos
• Smaakjeswater: limoen, sinaasappel + komkommer

21,50

LUNCHPLATES
• Luxe broodjes
• vis, vlees & vegetarisch beleg
• geserveerd op grote plateaus
• 1,5 broodje per persoon

15,00

LUXE LUNCH
• 3 gangen luxe lunchen met jouw gezelschap
• We stellen een mooi menu samen naar jouw wens
• We houden rekening met dieetwensen/allergieën
• 2 gangen of 4 gangen ook mogelijk

32,50

OUD HOLLANDSCHE LUNCH
• Broodjes kroket met mosterd | kaas | ham
• Witte en bruine zachte bolletjes
• 3 broodjes p.p.

10,50

BEACHBITES
Broodplank
zontomatendip, humus, jonge kaas, oude kaas, nootjes + olijven

14,50

Plateau Rapa Nui
26,50
sardines in blik, Manchego, Oud Heemskerk, dadeljam, plukbrood, humus,
zontomatendip, fuet, olijven, bitterballen, beerbattered onionrings met
chilisaus + notenmix
Rapa Nui vegan Plateau
22.50
crudités, Turks brood, zontomatendip, humus, olijven, notenmix,
beerbattered onionrings met chilisaus + mini bara met mango chutney
Assiette de crudités
komkommer, paprika, wortel, tomaat, radijs, etc. + humus

17,50

Kaasplateau
Tallegio , Blue Stilton, Manchego, Oud Heemskerk, jong belegen,
geitenkaas, dadeljam + tostado

21.50

Bittergarnituur
20st 16,50
bitterballen, frikadelletjes, crunchy chicken, loempia’s, kaastengels,
chilisaus + mosterd
Vegagarnituur
20st 18,50
Kaastengels, loempia’s, vegabitterballen, beerbattered oinionrings,
chilisaus + kerriemayo
Sea Bites
garnalenkroketjes, tempura gamba’s en calamaris met
wasabi mayo + sesam-chili saus

20st 22,50

Big Snacks
Combinatie van bittergarnituur, vegagarnituur + seabites

50st 52,50

Late night snacks
Puntzak friet met mayonaise
Miniburgers met gerookte chilimayo

3,50
4,50

BBQ PACKAGES

GARNITUUR SETS

Kies een BBQ Package in combinatie met een Garnituur set

Kies een Garnituur set in combinatie met een BBQ package

BEACH PACKAGE
•
•
•
•

SUNNY SET

• Per 50 personen wordtt een chefkok incl. apparatuur in rekening van 75,00
• Kinderen tot 12 jaar BBQ’n voor 12,50 p.p.
• Het is niet toegestaan om alleen een BBQ package af te nemen, dit
is altijd in combinatie met een garnituur set
• * Supplement kipsaté 4,00 per stokje

12,50

• Regenboog koolsalade met rozijnen en een frisse dressing
• Pastasalade met tahini-dressing, tomaat, olijven, komkommer,
mais + zonnebloempitten
• Watermeloen & ananas met limoen, mint & zadenmix
• Gebakken krieltjes met verse kruiden + Knapperig gebakken brood
• Sauzen: BBQ salsa, zontomatendip + knoflook-yoghurtdip

35,00

Slow roast beef met BBQ kruiden
Diamanthaas saté met huisgemaakte pindasaus
Verse kreeft met rozemarijn
Gamba’s gemarineerd met knoflook, rode peper en limoen

9,50

• Frisse groene salade met kruidenvinaigrette, komkommer, feta,
rode ui, olijven + tomaat
• Surinaamse huzarensalade
• Watermeloen & ananas met limoen, mint + zadenmix
• Gekruide roasted potatoes + Knapperig gebakken brood
• Sauzen: BBQ salsa, zontomatendip + knoflook-yoghurtdip

20,00

Beef burger Rapa Nui style gekruid
Gamba’s in een Thaise curry marinade
Kipdrumsticks in Portugese piri-piri marinade
Picanha aan één stuk gegrild en à la minute getrancheerd
Falafel met een groentemix van courgette, aubergine + paprika

SURF & TURF PACKAGE
•
•
•
•

BEACH SET

Beef burger Rapa Nui style gekruid
Kipsaté met huis gemaakte pindasaus (1st p.p.)*
Vis van de dag in folie met rode curryboter, citroen + sesamzaad
Falafel met een groentemix van courgette, aubergine + paprika

SUNNY PACKAGE
•
•
•
•
•

15.00

SURF & TURF SET
•
•
•
•
•
•

17,50

Salade blauwe kaas, druiven, appel, noten & kruidendressing
Caprese portobello’s gevuld met mozzarella, tomaat + basilicum
Geroosterde groenten courgette, zoete aardappel + aubergine
Frites met mayonaise + Knapperig gebakken brood
Sauzen: BBQ salsa, zontomatendip + knoflook-yoghurtdip

Garnituur sets kunnen alleen afgenomen worden i.c.m. een BBQ Package

WALKING DINNER
Een ideale manier om te genieten van lekker eten en tegelijkertijd te
socializen. Dynamisch, gezellig en passend bij diverse feestelijke
gelegenheden.
Vanaf 20 personen kun je genieten van 5 verschillende gangen voor 37,50 p.p.
en eventueel kun je daar een 6de gang aan toevoegen. Kies voorafgaand van
jouw evenement welke gerechten wij mogen serveren aan jouw gasten.

DE GERECHTJES
• Steak tartare préparé met uien chutney en zoet zure paddenstoelen
• Cheviche van zeewolf met tijgermelk
• Cappuccino van kreeftenbisque en langoustineschuim

• Carpaccio met kappertjes, Parmezaanse kaas & basilicumdressing
• Gebakken coquille met livar buikspek
• Steak van de week met roquefort en dikke friet
• Geroosterde bloemkool met tahini, granaatappel en gerookte amandelen
• Mini angus burger met gerookte chili mayo
• Gemarineerde courgettes met mozzarella
• Huisgemaakte Cheesecake met rode vruchten coulis
• Sticky dades met room en vruchtencoulis
6de gang (optioneel)

• Stilton met walnoten & portstroop + 5,00
• Vegetarisch alternatief op aanvraag
• Ook als 3-4-5-gangen diner (sitdown) te bestellen

FOODMARKET
Waan je op een zomers festival, waar je op iedere hoek wel iets lekkers te eten
kunt halen en het vers voor je neus wordt bereid. De foodcorners staan
verdeeld op het terrein van Rapa Nui en in overleg met jou geven we invulling
aan de verschillende kramen. Het perfecte concept voor grote partijen in een
festivaljasje!!
Foodmarket 39,50 p.p. keuze uit 5 kramen (extra kraam 8,50 p.p.)
Faciliteiten Foodmarket 4,50 p.p.(apparatuur, crew & deco, thema)

PAELLAPAN
Het gerecht paella dankt zijn naam aan de pan waarin het bereid wordt. Het
woord paella vindt zijn oorsprong in de Latijnse benaming voor pan, namelijk
patella. de chef staat achter zijn Patella en hij bereidt zijn allerlekkerste paella.
Deze goed gevulde paella bestaat uit gamba's, kip, mosselen, zeevruchten,
saffraan, erwten, paprika, limoenzout & paella rijst. Alleen al en feest om naar
te kijken!

BURGER BBQ

c

• RapaBurger met frisse salade, tomatensalsa en truffelmayo
• TonijnBurger met limoenmayonaise en wakamé salade
• FalafelBurger met frisse salade en kruidenmayonaise

NOODLEBAR
Jouw noodles worden á la minute vers bereid in een grote wok met verse
groenten, crunchy noten en Chef’s geheime noodlesaus. Je kunt kiezen uit:
• Noodles met kippendijen
• Noodles met gamba’s
• Noodles met tofu

FRIETKRAAM
Een ouderwets frietje scoren bij de frietkraam. Vers uit het frituur een frietje
oorlog, speciaal, flip, ketchup of mayonaise. Met deze lekkere vette hap leg je
een goede bodem voor de rest van de avond!!

FOODMARKET
Waan je op een zomers festival, waar je op iedere hoek wel iets lekkers te eten
kunt halen en het vers voor je neus wordt bereid. De foodcorners staan
verdeeld op het terrein van Rapa Nui en in overleg met jou geven we invulling
aan de verschillende kramen. Het perfecte concept voor grote partijen in een
festivaljasje!!
Foodmarket 39,50 p.p. keuze uit 5 kramen (extra kraam 8,50 p.p.)
Faciliteiten Foodmarket 4,50 p.p.(apparatuur, crew & deco, thema)

PAELLAPAN
Het gerecht paella dankt zijn naam aan de pan waarin het bereid wordt. Het
woord paella vindt zijn oorsprong in de Latijnse benaming voor pan, namelijk
patella. de chef staat achter zijn Patella en hij bereidt zijn allerlekkerste paella.
Alleen al een feest om naar te kijken. Deze goed gevulde paella bestaat uit:
• Gamba’s
• Kip
• Mosselen
• Zeevruchten
• Saffraan
• Erwten
• Paprika
• Paella rijst

BURGER BBQ
•
•
•

RapaBurger met frisse salade, tomatensalsa en truffelmayo
TonijnBurger met limoenmayonaise en wakamé salade
FalafelBurger met frisse salade en kruidenmayonaise

NOODLEBAR
Jouw noodles worden á la minute vers bereid in een grote wok met verse
groenten, crunchy noten en Chef’s geheime noodlesaus. Je kunt kiezen uit:

• Noodles met kippendijen
• Noodles met gamba’s
• Noodles met tofu

FRESH SALADSHACK
•
•
•
•

Salade van quinoa & couscous met feta, avocado dressing & granaatappel
Groene salade met blauwe kaas, druiven, appel & noten
Licht gerookte entrecote met 5-spice dressing, Japanse radijs & cashew
Watermeloen met limoen, mint, zaden mix & blauwe bessen

CUTBAR
Onze koks staan klaar om verse carpaccio’s te snijden:
• Carpaccio van rund, Parmazaan, pesto & pijnboompitten
• Tonijn met lente-ui, sesam & wasabi mayonaise
• Vega carpaccio van rode bietjes met walnoten & geitenkaas

VISMARKT
• Tonijn in sesam, gegrild en à la minute getrancheerd
• Verse Black Tiger Gamba’s
• Duurzaam gevangen vis van de dag

FRIETKRAAM
Een ouderwets frietje scoren bij de frietkraam. Vers uit het frituur een frietje
oorlog, speciaal, flip, ketchup of mayonaise. Met deze lekkere vette hap leg je
een goede bodem voor de rest van de avond!!

DESSERTBAR
•
•
•
•
•

Chocolademousse met M&M’s sprinkels
Crème Brûlée met rabarber
Tarte Tatin van peer met blauwe kaas crumble
Cheesecake Rapa-style
Macarons

DESSERT, ZOETIGHEID & TAART
PETIT GRAND DESSERT
•
•
•
•

10,00

Macaronnes
Biologische chocolade brokken
Witte chocolade cheesecake met passievrucht
Citroen merengue

GRAND DESSERT BUFFET
•
•
•
•
•
•

15,00

Macaronnes
Biologische chocolade brokken
Witte chocolade cheesecake met passievrucht
Citroen merengue
Chocolade mudcake
Tarte tatin

BUCKETS
• Retro bucket
met ‘Good old’ Raketjes, Splitjes & Perenijsjes
• I want it all Bucket
Raketjes, Splitjes, Perenijsjes, cornetto’s & magnums

2,00

3,00

TAART
•
•
•
•
•
•
•
•

Appeltaart met slagroom
Chocolade mudcake met rood fruit
Spicey carrot cake met slagroom
Cheesecake
Muffin, diverse smaken
Mini pecan broodje
Mini chocobroodje
Mars, Snickers of Twix

5.25 | 60,00
5,50 | 67,50
5,50 | 67,50
6,00 | 75,00
3,50
2.00
2.00
1,50

TROUWLOCATIE
Rapa Nui is een erkende trouwlocatie van de gemeente Zandvoort. Wie wil
er nou niet tijdens zonsondergang met de voetjes in het zand en de ruisende
zee op de achtergrond elkaar het jawoord geven.
Voor een intieme bruiloft tot spectaculair feest met champagnetoren kun je
bij ons terecht. Er komt een hoop kijken bij een bruiloft, maar met onze
ervaring nemen we het organiseren van deze mooiste dag jullie graag uit
handen en maken we er een onvergetelijke herinnering van.

HOE GAAN WIJ TE WERK?
We beginnen met een voorstel op maat met jullie wensen. Jullie zijn
enthousiast, leuk! We maken een afspraak om elkaar te ontmoeten, het
voorstel te bespreken en te finetunen zodat het helemaal past binnen jullie
verwachting. Indien nodig komen wij nog een keer samen om alle details voor
de grote dag door te nemen en alles goed op elkaar af te stemmen.
Op de dag zelf is de eventmanager aanwezig om de hele dag goed te laten
verlopen en zal het aanspreekpunt zijn voor de ceremoniemeesters. Laat het
feest nu maar komen, want wij zijn helemaal klaar voor een onvergetelijke
dag!

LOCATIE & GEMEENTE INFORMATIE
Alle kosten en informatie vanuit de gemeente vind je op hun website
www.zandvoort.nl of bel tel. 14023 of mail naar trouwen@zandvoort.nl.

Voor de ceremonie brengen wij ‘locatiekosten’ in rekening van
• Doordeweeks € 1.000,• Weekend € 1.500,(dit is inclusief op- en afbouw ceremonie)

INRICHTING
Wij kunnen ons paviljoen helemaal in jullie thema inrichten. Bohemien, hippie,
festival, botanical, vintage, verschillende kleuraccenten, lampionnen,
lichtslingers of overal bloemen. We denken graag met jullie mee en wij
kunnen de gehele bruiloft ook voor jullie stylen.

BRUIDSTAART
Uiteraard kunnen wij de mooiste bruidstaarten voor jullie bestellen, maar wij
vinden dit een persoonlijke aangelegenheid. We verwijzen je graag door naar
www.michelhaarlem.nl voor de mooiste bruidstaarten uit de omgeving.

TIP!
Laat je beste vrienden en familie taarten & cakes bakken.
Wij zetten de taarten op een grote feestelijke tafel. Dit
maakt het taart-moment erg persoonlijk en jouw gasten
voelen zich betrokken.

DINER & FEEST
BBQ, walking dinner of uitgebreid diner het is allemaal mogelijk en na het
eten met de voetjes van de vloer met jullie favoriete band of DJ wellicht met
een cocktailbar met professionele shakers om jouw feest compleet te maken.
We zorgen dat het een onvergetelijk avond gaat worden

TIP!
Die ene vriend, oom of zus die elke speech tot
een feestje maakt, maak diegene BABS voor
1 dag. Het geeft net dat persoonlijke tintje
aan je ceremonie en levert vaak de mooiste
momenten op!

DAG ONTVANGSTEN
DE GESCHIKTE RUIMTE
Wie wil er nou niet vergaderen met uitzicht op zee, die overigens een heel
inspirerend effect kan hebben. Door de speelse indeling van ons paviljoen
kunnen wij gemakkelijk onze ruimtes scheiden. De ruimtes zijn geschikt voor
vergaderingen, presentaties, congressen, netwerkborrels, workshops
brainstormsessies, fotoshoots etc.

INRICHTING
Geef aan hoe je de ruimte ingericht wilt hebben, zodat wij de ruimte voor
aanvang gereed hebben.
• Theateropstelling
• Blokopstelling
• Schoolopstelling
• Carré opstelling
• Kring opstelling

ARRANGEMENTEN
De ruimte is per dagdeel te huur:
• Vergaderarrangement Basis € 16,- p.p. per dagdeel
Incl. koffie/thee, plat & bruisend water en koekjes
(minimaal 25 deelnemers of afkopen tot 25 deelnemers)
• Ruimte alleen exclusief huren op aanvraag

FACILITEITEN/TECHNIEK
•
•
•
•

Wifi
Beamer
Projectie scherm
Flipover

gratis
100,25,25,-

Plasmaschermen, geluidsversterking en overige techniek verzorgen wij samen
met onze betrouwbare partner: React AV
Prijzen op aanvraag.

ACTIVITEITEN
SURFANA ZANDVOORT
Op ons terrein vind je Surfana Zandvoort die zich naast surfen ook
gespecialiseerd heeft in het professioneel begeleiden en organiseren van
de leukste activiteiten op het strand, in het water en in de duinen. Door de
nauwe samenwerking met Surfana kunnen wij snel schakelen, ervoor
zorgen dat het de ideale strandbeleving is en een mooie herinnering zal
worden. Heb je interesse om met jouw groep activiteiten te gaan doen, dan
maken wij samen met Surfana ‘n mooi voorstel voor je.

AANBOD
Naast de te gekke surf workshops biedt Surfana o.a. deze waanzinnige
activiteiten aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expeditie Surfana
Beachgames
Powerboot
Yoga
Boksen
Bodyboarden
Raften
Korren
Massage
Skimboarden
Zandsculpturen
SUP
Salsa
Family Super SUP
Duinpluktour
Beachvolley

Bij interesse sturen we graag de Surfana brochure naar je toe!!

SURF’S UP!!

DJ’S & BANDS
We beschikken over een groot DJ netwerk en kunnen op die manier inspelen op
ieders wens. Een live band behoort ook tot de mogelijkheden van een 3-mans
formatie tot een big band.

THE FAMILY

op aanvraag

The Family is een band, bestaande uit 3 top musici die hun sporen ruimschoots
verdiend hebben. Carlos Lake, Paul Van Schaik en Xander Hubrecht zijn alle
drie al meer dan 20 jaar actief in het professionele pop-circuit. Naast dat ze
gezamenlijk op het podium staan, hebben ze ook vele optredens gedaan met
bekende artiesten zoals: Anouk, Alain Clark, VanVelzen, Birgit Schuurman, Lois
Lane, Ruth Jacott, Rilan en de Bombardiers e.v.a.
Het repertoire van The Family is een mix van pop, rock en disco songs
afgewisseld met zeer onverwachte, originele songs. Door de triobezetting
resulteert dit in een zeer eigenzinnig, origineel geluid, maar toch zeer
herkenbaar. De mix van passie, muzikaliteit, plezier, kwaliteit én variatie, maakt
The Family tot dé ideale coverband.

DJ GUZZ

4 uur 1000,00 incl. apparatuur

Vinyl DJ Guzz neemt je mee naar warme oorden met zijn heerlijke muziekkeuze
in soul, jazz, funk & reggea. Feilloos vind hij de sfeer van het feest en zorgt
ervoor dat zijn muziek daarop aansluit en direct beginnen de heupen te
bewegen, want stilstaan doe je niet bij Guzz. Als resident DJ bij Pacific Parc en
vaste huis-DJ van Chef’Special heeft Guzz al vele locaties mogen vullen met
zijn funky muziek.

DJ WELLY IBRAHIM

4 uur 1.350,00 incl. apparatuur

Deze alleskunner oftewel waar heb jij zin in en hij draait het, is niet alleen een
genot om naar te kijken hoe hij zijn muziek mixed, maar ook een genot om naar
te luisteren als het om zijn muziekkeuze gaat. Van Hip hop tot pop tot reggae
tot R&B, het maakt Welly niet uit als jullie het maar naar je zin hebben. Welly is
ook de man achter Zwarte Liefde een evenement dat meerdere malen per
seizoen bij ons plaatsvindt.

EXTRA FACILITEITEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuurpit met marshmallows vanaf
Garderobe vanaf
Beamer & scherm
DJ Booth
Fotograaf 2uur vanaf
Fotobooth onbeperkt foto’s voor 4 uur
Bedoïne-tent 10 x 10
Lichtplan
Oesterman
Champagnetoren

100,
75,125,650,250,750,850,op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

OVERNACHTEN
HELLO I’M LOCAL BOUTIQUE HOSTEL
Hello I’m Local is een boutique hostel aan de rand van het centrum van
Haarlem. De negentien kamers variëren van 14- tot 2-persoonskamers en
hebben elk een eigen douche. Elke kamer heeft zijn eigen karakter gebaseerd
op de Haarlemse en Hollandse geschiedenis. Thema’s zoals Tante Leen, Van
der Pigge (de bekende Haarlemse drogist) en (de enige echte Hollandse)
Holstein koe. Vraag naar de mogelijkheden en wij helpen je graag verder,
www.helloimlocal.com

SURFANA SURFCAMP BLOEMENDAAL
Het Surfana Surfcamp beschikt over een prachtige area op Camping de
Lakens in Bloemendaal aan Zee. Het surfcamp is ‘n relaxte plek met sheddies
(tweepersoons hutjes) , safaritent (3/4/5 persoons tent) of bell tent (2/3/4
persoons tent) met daarin fijne bedden. Stel je voor dat je op 30 minuten van
Amsterdam je in een totaal andere wereld begeeft. Sluit de dag af met een
mooi strandfeestje, ga slapen midden in de duinen en droom diep van je
heerlijke dag met de geluiden van de natuur op de achtergrond.
www.surfana.com

EVENTMANAGER
Even voorstellen; mijn naam is Irene en ik ben inmiddels 11
seizoenen eventmanager bij Rapa Nui. Regen of zonneschijn
het strand vind ik altijd een magische plek en dat wil ik graag
met je delen door jouw wensen te vertalen naar 'n
waanzinnige herinnering.
Waar beginnen we? Allereerst zetten we jouw ideeën op
papier, naar aanleiding hiervan ga ik een mooi voorstel
maken, uiteindelijk gaan we het samen helemaal finetunen
voor een onvergetelijk resultaat.

“The sky is the limit”

CONTACT
Stuur jouw wensen in een email naar:
irene@rapanui.nl (hele jaar)
Uiteraard kan ik je ook telefonisch te woord staan tijdens
kantooruren: 023-5737060 (van maart tot oktober)
En als je sfeer wilt proeven maak je een afspraak om kennis
te maken met mij en het kleurrijke Rapa Nui.

TOT RAPA!!

