STEYL

Beleef het Wereldpaviljoen in Steyl
Een bezoek aan ons Nicaraguaans stadje
San Pedro in het Wereldpaviljoen begint
in La Cantina waar uw gasten een ticket
krijgen. Vervolgens wandelen de deelnemers naar vliegveld Steyl waar de Fokker 50 van maatschappij Jet*STAR klaar
staat. De piloten Jan en Noa vliegen het
gezelschap naar Nicaragua. Na de landing passeren de passagiers de douane
en dan zijn ze in het stadje San Pedro
en klinkt er Nicaraguaanse volksmuziek.
Er is een stadsplein met het gemeentehuis, markt, redactie, school, bank, kerk
en een fabriek. Verder is er een huisje,
een dorpswinkel en een fabriekshalletje
van de cacaoplantage. In de gebouwtjes
zijn games en films te zien die informatie geven over het leven in Nicaragua, je
kunt te gekke foto’s maken als bruidspaar in Nicaragua en je kunt een digitaal kaartje uit Nicaragua naar vrienden
en bekenden sturen. Heel stoer is een
digitale vlucht over kloosterdorp Steyl.
Bij goed weer is ook het binnenterras
geopend.

Kosten groepsarrangement:
Afhankelijk van het gewenste programma
wordt voor u een offerte gemaakt.
E-mail: info@wereldpaviljoen.com
La Cantina:
(H)eerlijke koffie/thee, Limburgse vlaai,
frisdranken e.d. (Prijzen op aanvraag)
Catering
Lokale ondernemers, met wie wij samenwerken,
kunnen de catering voor u verzorgen, zowel in
het Wereldpaviljoen of in een van de etablissementen van Steyl
Aanvulling programma:
Een interactieve kunstperformance Jan Wilms
en zijn VUUR-collage van 20 minuten of een
workshop West Afrikaanse Percussie o.l.v. Patty
Bellel of Kerfonse Kanté. (Prijzen in overleg)
Mascotte de kleurrijke vogel Pájaro
(herinnering). Verkrijgbaar in La Cantina.
Adres:
Sint Michaëlstraat 6a, 5935 BL Steyl
(gemeente Venlo)
Meer info: Tel: 077-3745973 of 06-55620769
Website: www.wereldpaviljoen.com
E-mail: info@wereldpaviljoen.com
www.facebook.com/wereldpaviljoen
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De ambiance van het Wereldpaviljoen ademt een bijzondere
Midden-Amerikaanse sfeer. Een unieke locatie voor
vergaderingen, brainstormsessies, teambuilding of presentaties
van bedrijven en (reis-)organisaties. Een plek die inspireert.
Op de Plaza van San Pedro is ruimte voor maximaal dertig personen en in
onze theaterruimte is plaats voor 75 tot 100 personen. In beide ruimtes is
audiovisuele apparatuur aanwezig.
Wij bieden een programma op maat aan zoals u dat graag wilt hebben.
Overleg met ons over de mogelijkheden.
Vanwege de bijzonder ambiance kunnen we uw gasten welkom heten
met een korte inspirerende inleiding over de achtergrond van
het Wereldpaviljoen, Fair Trade en wereldburgerschap.

www.wereldpaviljoen.com

