
Nacht van de wijn

Op 21 & 22 oktober vindt de derde editie van Nacht van de Wijn plaats. Het 
leukste wijnfestival van Nederland zorgt weer voor een heerlijk ontspannen 
avond waarin je ondergedompeld wordt in de wereld van wijn. Samen van 
genieten met collega’s en/of zakenrelaties? Dat kan! We hebben een aantal 
heerlijke arrangementen samengesteld waardoor jullie een onbezorgde fijne 
avond kunnen beleven. 

Nacht van de Wijn is een vrolijk, gezellig én leerzaam wijnfestival wat plaats gaat 
vinden in Central Studio’s te Utrecht. Tijdens de Nacht van de Wijn staat de druif 
centraal. Zo wordt er tijdens de Nacht van de Wijn de populairste druif van 
Nederland bekend gemaakt. Maar ook proef je overal aan de verschillende bars 
alle druivenvarianten die de wijnwereld rijk is. 



‘Fast lane’ entry 

Glas bubbels bij ontvangst 

Tegoed om uit te geven: €40 per persoon 

Gezamenlijk óf op eigen gelegenheid naar Nacht van de Wijn 

Op 21 & 22 oktober vindt de derde editie van Nacht van de Wijn plaats. Het leukste 
wijnfestival van Nederland zorgt weer voor een heerlijk ontspannen avond waarin je 
ondergedompeld wordt in de wereld van wijn. Samen van genieten met collega’s 
en/of zakenrelaties? Dat kan! We hebben een aantal heerlijke arrangementen 
samengesteld waardoor jullie een onbezorgde fijne avond kunnen beleven. 

Nacht van de Wijn is een vrolijk, gezellig én leerzaam wijnfestival wat plaats gaat 
vinden in Central Studio’s te Utrecht. Tijdens de Nacht van de Wijn staat de druif 
centraal. Zo wordt er tijdens de Nacht van de Wijn de populairste druif van 
Nederland bekend gemaakt. Maar ook proef je overal aan de verschillende bars alle 
druivenvarianten die de wijnwereld rijk is. 

Op een rij voor jullie: 

Prijs: €50 per persoon 
Eventueel mogelijk op voorhand extra munten bij te bestellen á €1 per stuk 

''Druif'' arrangement 



“Wijnrank” arrangement

‘Fast lane’ entry 
Glas bubbels bij ontvangst 
Eigen (binnen) terras mét bar 
Onbeperkt drinken bij eigen bar 
Food arrangement met borrelplanken 

Het ‘wijnrank’ arrangement is geschikt voor 30-50 personen en is maar zeer beperkt 
beschikbaar. 

Samen met jullie gezelschap krijgen jullie toegang via de ‘fast lane’ ingang zodat je niet 
in de rij hoeft te staan. Eenmaal binnen worden jullie ontvangen met een glas bubbels. 
De hostess wijst jullie je eigen (binnen)terras aan voor de avond mét eigen bar. 
Gedurende de hele avond kunnen jullie onbeperkt van de wijnen genieten van jullie 
eigen bar. Daarnaast serveren we een food arrangement met diverse amuses en 
lekkernijen op borrelplanken voor jullie gezelschap. 

 Het is uiteraard mogelijk om in/uit jullie eigen (binnen)terras te lopen en alles te 
bezoeken wat Nacht van de Wijn te bieden heeft. 

Op een rij voor jullie: 

Prijs: €60 per persoon  



“Wijngaard” arrangement 

‘Fast lane’ entry 
Glas bubbels bij ontvangst 
Eigen (indoor) balkon mét bar 
Onbeperkt drinken op het balkon 
Food arrangement (maaltijd vervangend) 

Het ‘wijngaard’ arrangement is geschikt voor 100-200 personen en is maar voor één 
gezelschap per avond beschikbaar. 

Samen met jullie gezelschap krijgen jullie toegang via de ‘fast lane’ ingang zodat je niet 
in de rij hoeft te staan. De hostess wijst jullie je eigen (indoor) balkon met uitzicht over 
heel Nacht van de Wijn. Daar worden jullie feestelijk ontvangen met een glas bubbels. 
Gedurende de hele avond kunnen jullie onbeperkt van de wijnen genieten die 
geschonken en uitgelegd worden door Meisjes van de Wijn. Daarnaast serveren we een 
maaltijd vervangend food arrangement op het (indoor) balkon. 

 Het is uiteraard mogelijk om in/uit jullie eigen (indoor) balkon te lopen en alles te 
bezoeken wat Nacht van de Wijn te bieden heeft. 

Op een rij voor jullie: 

Prijs: €75 per persoon 



Geïnteresseerd in de mogelijkheden om als groep naar Nacht van de Wijn te komen? 
Neem contact op met Nienke Bezemer via nienke@nachtvandewijn.nl 

Locatie: 
Central Studio’s 
Gietijzerstraat 3 
3534 AV Utrecht 

Datum: 
21 & 22 oktober 

Tijden: 
15:00 – 1:00 uur 

Website: https://nachtvandewijn.nl
Instagram: @nachtvandewijn

Praktische informatie
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