
CONCERTATSEA.NL

Zon, zee, fruits de mer en de beste bands uit binnen- en buitenland. U wilt uw 
relaties iets speciaals en exclusiefs laten beleven en dit moment delen met elkaar? 

Concert at SEA is daarvoor de uitgelezen mogelijkheid.

Het VIP-arrangement blijft uw relaties en topklanten nog jarenlang bij. Het is dan ook niet voor niets dat onze 
VIP-arrangementen al jaren op voorhand uitverkocht zijn. Gasten genieten in een ongedwongen sfeer van 

de geweldige optredens en het verbluffende zicht op de Noordzee met ondergaande zon. Tussendoor kunt 
u zich met relaties terugtrekken in het overdekte zitgedeelte of geniet u van de open bar en het fantastische 

dinerbuffet. Parkeren doet u snel en gemakkelijk op de VIP-parking, dichtbij de festivalingang. 

VIP-ARRANGEMENT 2023
22 + 23 + 24 JUNI 2023
BROUWERSDAM ZEELAND

SFEERVOL GENIETEN AAN ZEE ALS VIP-GAST 

http://concertatsea.nl
https://www.youtube.com/watch?v=226jxaOk_ps&feature=youtu.be
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VIP-ARRANGEMENT 2023 22 + 23 + 24 JUNI 2023
BROUWERSDAM ZEELAND

Parkeren op de  
VIP-PARKING, 
dichtbij de 
festivalingang   
(1 VIP-parking 
per 2 personen)



U ontvangt een VIP 
PAS MET LANYARD bij 
aankomst en ticket(s) + 
parkeerkaart per e-mail



U krijgt EEN UNIEK 
MERCHANDISE 
item mee naar 
huis!



 Toegang tot het EXCLUSIEVE 
EN VERWARMDE VIP-DEK met 
zowel overdekte zitgelegen-
heid als buitenterras, recht 
tegenover het hoofdpodium 
met uitzicht op het hoofd-
podium, de Noordzee



 Onbeperkte open bar 
gedurende dehele 
dag (Hollands 
assortiment met bier, 
wijn, fris, koffie)



KOSTEN VIP-ARRANGEMENT:  
€ 354,- (ex BTW) 
per persoon, per dag 



Gedurende de dag 
komen er diverse 
KLEINE HAPJES 
EN GERECHTJES 
voorbij voor uw 
gasten

 DINERBUFFET van 
17:00 – 20:00 met 
verschillende live 
cooking eilanden



Het VIP-dek 
is op elke dag 
BESCHIKBAAR van 
12:00 tot 00:00 uur



http://concertatsea.nl
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22 + 23 + 24 JUNI 2023
BROUWERSDAM ZEELAND

ANOUK · GOLDBAND
SON MIEUX · CØVER AT SEA

DONDERDAG 22 JUNI 2023

DI-RECT · GEORGE EZRA
DANNY VERA · BROEDERLIEFDE

VRIJDAG 23 JUNI 2023

BLØF · DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG
ANTOON · KRIS KROSS AMSTERDAM

FLEMMING

ZATERDAG 24 JUNI 2023

MEER NAMEN KOMEN ERAAN...


	Knop 15: 


