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POMPEÏ, ALSOF JE ER ZELF BIJ WAS : DE NIEUWE TENTOONSTELLING VAN 
TEMPORA MAAKT HET MOGELIJK IN SAMENWERKING MET EEN AANTAL 
GROTE ITALIAANSE MUSEA. 

Pompeï, alsof je er zelf bij was : de nieuwe tentoonstelling van Tempora maakt het 
mogelijk in samenwerking met een aantal grote Italiaanse musea. Eerst maak je de  
uitbarsting van de Vesuvius mee, die de stad in 79 verwoestte, tijdens een fysieke en  
immersieve ervaring. Daarna ontdek je een honderdtal authentieke voorwerpen  
(waaronder de bekende gipsafgietsels) die het verhaal van de stad met twee thema’s 
evoceren: natuur en technologie. Hoe zag de natuur eruit rond Pompeï? Wat aten de 
bewoners? Welke wijnen verbouwden ze? Hoe bouwden ze de stad en haar wegen? 
Hoe ontwikkelden ze de watervoorziening? De natuur en het technisch genie van de 
inwoners van Pompeï werd op een zonnig voormiddag voor eeuwig verhard in steen. 
Deze tentoonstelling brengt ze weer even tot leven. Een aanrader ook voor jongeren 
die nieuwsgierig zijn naar het werk van archeologen en opgravingen. 



Extra : 
Bloemendecoratie, tafellakens in een andere kleur dan wit, geluidsinstallatie, projectie,  
speciale verplichting, spreekstoel, vestiaire en toiletdame

• Vrij bezoek aan de expositie** gevolgd door een Walking cocktail, Walkingdinner of diner aan tafel
•  Exclusiviteit van de ruimtes van 18u30 tot 23u00
• Mogelijkheid om te ruimtes te personaliseren
• Minimum 50 personen, maximum 200 personen
• Forfaitair tarief zonder catering

• Verplichte reservatie

In de prIjzen exclusIef BTW zIjn InBegrepen : verhuur van de ruImTes, 1 BeWaker, 1 persoon van 
Tempora, 1 TechnIsche sTafmedeWerker van de Beurs*

NOCTURNES (cockTaIl, WalkIngdInner, dIner aan Tafel)

FORMULES MET EXCLUSIVITEIT 

** Mogelijkheid oM op aanvraag de expositie Met een gids te bezoeken (fr-nl-en) Maar niet in de prijs inbegrepen. 
tarief van 85€ voor 1u00 bezoek. reservatie : info@expo-poMpeii.be of +32(0)2/549 60 49

traiteur: 
les frères debekker (traiteur@lesfreresdebekker.be) 

reservatie vanaf 01/11 2500 €

*de catering, de toegangstickets en de bijkoMende dienstverleningen zijn niet in de prijs inbegrepen.



OFFERTE AANVRAAG

FORMULES MET EXCLUSIVITEIT

DATUM EN HANDTEKENING

NOCTURNES

Walking cocktail

Walkingdinner

diner aan tafel

AANTAL PERSONEN .......

.......

.......

gelieve deze offerte aanvraag te sturen naar : info@expo-pompeii.be

bij ontvangst van uW aanvraag zal u een gepersonaliseerde offerte Met catering per Mail ontvangen. 
bij ondertekening van de offerte door de klant dient een voorschot van 30% op factuur betaald te  
Worden. deze betaling geldt die als definitieve reservering. 

Naam bedrijf

Contact

Straat, Nr

Postcode - Stad

BTW BE

Telefoon

E-mail

gelieve uW forMule naar keuze te kiezen

Gewenste datum voor het evenement

AANTAL PERSONEN

AANTAL PERSONEN


