Bokningregler för Julshowen
VAR OCH HUR BOKAR JAG BILJETT?
Du gör detta på webben via luftkastelletsjul.se eller mail till hej@luftkastelletsjul.se
eller ring bokningen på telefon 070-5881100.
NÄR FÅR JAG MINA BILJETTER?
Vi skickar ej ut några biljetter i pappersform. När ni har genomfört ert köp skickas en
bekräftelse via e-post som gäller som inträdesbiljett.
NÄR FÅR JAG MIN FAKTURA?
Efter att ni bekräftat er bokning börjar vi att behandla denna och skickar ut fakturan så
fort allt är klart. Fakturan skickas till den adress ni angivit i er bokning + märkning.
MOMSSATSER
Skattesatsen är 25 %. Detta enlig Skatteverkets evenemang, artister och mat+dryck.
JAG HAR INTE FÅTT NÅGON BEKRÄFTELSE
Bekräftelsen skickas ut precis när bokningen görs med autosvar. Om den inte har
kommit när ni bokade kan det blivit någon felstavning i e-postadressen eller så kan
mailet ha hamnat i er skräpkorg. Ring till oss på bokningen så kan vi se så att mailadressen stämmer och att ni får en bekräftelse på antalet personer.
GÅR DET ATT AVBOKA KÖPTA BILJETTER?
Bekräftad biljett återlöses ej. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid
köp av evenemangsbiljetter. När bokningen är bekräftad är kunden bunden av sitt köp.
TIPS ! Beställ hellre några färre antal biljetter och plussa på senare.
OM HELA SÄLLSKAPET EJ KAN KOMMA SAMTIDIGT PLACERAS MAN
ÄNDÅ IHOP?
Ja, man blir placerad efter sin bokning. Alla i samma bokning kommer att sitta
tillsammans.
KAN MAN LÄGGA TILL PERSONER TILL SIN BOKNING?
Ja det går bra. Kontakta oss så lägger vi till personer på bokningen så ni sitter
tillsammans.
KAN MAN FÅ SITTA TILLSAMMANS MED ETT ANNAT SÄLLSKAP?
Kontakta vår bokning så hjälper vi er med detta.
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HUR SKER BORDSPLACERINGEN?
Bordsplacering sker efter betalningsdatum. Detta innebär att ju snabbare ni bekräftar
och betalar er faktura, desto bättre placering erhåller ni inom er kategori.
ÅLDERSGRÄNS 18 ÅR!
Vi följer lagar och regler för restaurangbranschen. Rek bransch info: www.visita.se
NÄR BÖRJAR EVENEMANGET?
Ankomsttiderna är från 18.00. Då hänger man in sina kläder i garderoben. Glögg
serveras. Julbordet öppnar från 18.30. cirka 19.00 kör julshowen igång med korta
inhopp och ca 21.00 är den stora showen och vid 23-tiden tar sedan dansen vid med
vår DJ. Sluttid är 01.00.
NÄR SERVERAS MATEN?
Maten serveras från 18.30, det är buffé / julbord så man får själv välja vad man vill äta.
FINNS DET MÖJLIGHET ATT FÅ VEGETARISK/ALLERGIANPASSAD
KOST?
Meddela alltid bokningen innan om ni har önskemål av specialkost.
MÅSTE MAN BESTÄLLA DRYCK I FÖRVÄG?
Nej, det går bra på plats. Det kommer att finnas bemanning i barerna om man vill
beställa på plats. Dammstorps Gård: Dryckesbiljetter förköp kostar 40:- + moms,
andra priser gäller sen i baren.
1 biljett gäller för en öl / glas vin / cider, 2 biljetter gäller för en snaps alt drink.
Måltidsdryck i form av Ramlösa mm kostar 20:- + moms.
NÄR ÄR JULSHOWEN SLUT?
Själva julshowen är slut ca kl. 23.00 och dansen startar direkt med vår DJ i
angränsande rum där den stora baren ligger. Sluttid kl. 01.00.
Om ni har fler frågor: Maila eller ring till oss

Snart är det Jul igen
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