PERSBERICHT
Luxe genieten op Sfeerbeurs LaTable
Grote Kerk Naarden - 9 t/m 12 november 2017
NAARDEN – De nationaal bekendstaande Sfeerbeurs LaTable is hét lifestyle-event in
de aanloop naar ‘the Festive Season’. In de prachtige ambiance van de Grote Kerk in
Naarden-Vesting geniet de bezoeker van 9 t/m 12 november van dé facetten van een
luxueus eigentijds leven. LaTable staat voor ZIEN, BELEVEN, PROEVEN en ONTDEKKEN
van Home & Living, Fashion & Beauty, Lifestyle & Home Entertainment, Leisure & Travel,
Jewelry & Watches tot Food & Wines.
Wondere WoonWereld
Dit jaar heeft LaTable meerdere nieuwe “Wondere Werelden” gecreëerd. Zo is er
de “Wondere WoonWereld” met het ultieme luxe interieur. Bezoekers doen hier
inspiratie op voor een nieuwe stijlvolle woonkamer door de allernieuwste trends op
woongebied te ontdekken. Daarnaast kunnen ze terecht voor persoonlijk woonadvies
van professionele interieurontwerpers. Bezoek Sfeerbeurs LaTable en vind het ideale
interieur!
Vrouwendag
Sfeerbeurs LaTable is het ultieme evenement ter voorbereiding op de feestdagen. Op
vrijdag 10 november is het vrouwendag. Op deze dag kunnen alle vrouwen, van moeders
en dochters tot vriendinnen, met z’n tweeën Sfeerbeurs LaTable bezoeken voor de prijs
van één! (2 personen € 15,-- i.p.v. € 30,--) Op deze speciale vrouwendag is Sfeerbeurs
LaTable tot 21.30 geopend. Uiteraard zijn de mannen deze dag ook van harte welkom.
Zij hebben vanaf 17.00 uur zelfs gratis toegang. Al deze componenten maken van
Sfeerbeurs LaTable de belevenis die de bezoeker dit najaar niet wil missen!
WAT, WAAR EN WANNEER
Locatie:
Grote Kerk, Marktstraat 13, Naarden-Vesting
Data:
Donderdag 9 t/m Zondag 12 november 2017
Openingstijden:
Donderdag van 10 – 18 uur. Vrijdag van 10 – 21.30 uur.
Zaterdag en Zondag van 11 – 18 uur.
Entreeprijs:
€ 12,50 per persoon bij online voorverkoop en
middels digitale kortingsbon of kortingskaart.
€ 15,-- per persoon aan de kassa. Kinderen tot 14 jaar gratis.
Vrijdag – Vrouwendag: twee entree voor de prijs van één.
Mannen op deze dag gratis entree na 17.00 uur.
Parkeren:
Gratis parkeergelegenheid & gratis shuttle service
Internet:
www.latable.nl
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