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In deze Corona – tijd uw kerstpakketten uitdelen op een veilige 
manier mét 1,5 meter afstand, rekening houdend met de RIVM 
maatregelen én toch een gezellige sfeer willen creëren? 
We zorgen voor een X – Mas Drive Thru op iedere gewenste locatie! Door middel van vele 
kerstbomen, sfeerspots en Christmas Songs op de achtergrond creëren we een ‘’kerststraat’’ 
waar uw gasten per auto / fiets / scooter door heen kunnen rijden. ‘’Onderweg’’ zorgen we 
voor een warme choco ‘’to go’’ en delen onze ‘’kerstmannen’’ de kerstpakketten uit. 

Heeft u geen locatie dan zorgen wij hier 
voor: op een idyllische plek in de 
Gemeente Lingewaard (Bemmel) ver-
scholen tussen de hoge bomen ligt op 
eigen terrein een grindweg (routing 
wordt door ons geregeld), helemaal 
passend bij deze tijd van het jaar!  

Ook deze plek wordt omgetoverd in 
kerstsferen met kerstbomen, vele 
lichtjes, sfeerspots en muziek. Omdat het 
een ‘’vaste’’ X – Mas Drive Thru betreft 
delen we de kerstpakketten hier uit van 
een sfeervolle stretchtent met prikver-
lichting.  Ook kunnen deze X – Mas Drive 
Thru creëren op landgoed De Wester-
bouwing in het bosrijke Oosterbeek of 
op het parkeerterrein van GelreDome in 
Arnhem.

Liever een andere of uitgebreide 
culinaire invulling? We passen het graag 
voor u aan! Bijvoorbeeld een warme 
stroopwafel bij de choco ‘’to go’’, een ‘’to 
go bag’’ voor onderweg naar huis met 
een flesje sap & handzame kerst – 
cupcake of een zakje met (gepersonali-
seerde) snoepjes? Het kan allemaal! 

 
We verzorgen ook culinaire kerstpakket-
ten met een ‘’prominente rol’’ voor onze 
voucher, welke in te wisselen is voor een 

X – mas Drive Thru op uw locatie /
GelreDome, vanaf  €1.000,00  

Gebruik van X – Mas Drive Thru 
vaste locatie Bemmel of landgoed De 
Westerbouwing, voor maximaal één 
dagdeel € 500,00

Uitdelen van uw kerstpakketten door 
onze ‘’kerstmannen / -vrouwen’’,  
 € 35,00 per uur 

Choco ‘’to go’’ of een andere culinaire 
versnapering: Op aanvraag 

prijzen zijn exclusief BTW

VOOR BOEKINGEN EN MEER INFORMATIE 
KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS 
SALES TEAM. WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN 
MA T/M VRIJ VAN 09.00 TOT 17.00 UUR

gourmetarrangement, onze luxe rund-
vleessalade met bijpassende garnituren 
of onze brunchbox, welke uw gasten op 
een nader te bepalen periode kunnen 
afhalen. Afhankelijk van uw budget kun-
nen we dit aanvullen tot een compleet 
kerstpakket!
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