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Bedrijfsuitje in de Biesbosch – GPS Tandem Challenge

Bedrijfsuitje in Noord-Brabant
Trappen met Grappen tijdens uw bedrijfsuitje in Noord-Brabant. Tijdens dit leuke bedrijfsuitje gaat u per Tandem met navigatie speuren naar
de GPS Punten. Eenmaal aangekomen bij een GPS punt moet er een opdracht worden uitgevoerd. De opdrachten zijn simpel en ludiek en
geschikt voor een brede doelgroep.

GPS Tandem Challenge
U wordt ontvangen bij ons restaurant te Raamsdonksveer. Hier krijgt u eerst een kleine maar duidelijke uitleg over rijden met een tandem.
Geloof ons, dit is lastiger dan het lijkt maar gelukkig wel hilarisch! Hierna zal de GPS Tandem Challenge van start gaan. Met uw team gaat u
per GPS op zoek naar checkpoints die wij voor u hebben uitgezet. Elk team heeft dezelfde checkpoints maar in een andere volgorde.
Hierdoor rijd u niet achter elkaar aan maar komt u elkaar wel regelmatig tegen. De challenge is niet gericht op tijd maar juist op
creativiteit. Het team dat de opdrachten het meest creatief uitvoert wint deze challenge! De challenge bestaat uit twee delen. Deze twee
delen worden gescheiden door een heerlijke pauze op een zonnig terras (drankjes exclusief) op de historische markt van vestingstad
Geertruidenberg.
Na de GPS Challenge zal u ongetwijfeld dorst en honger hebben, dus gezellig borrelen en daarna lekker genieten van een barbecue of een
overheerlijk diner te Fort Lunet behoort zeker tot de mogelijkheden.

Programmavoorbeeld
14:00 uur Ontvangst met koffie en gebak (optioneel)
14:30 uur Uitleg + start GPS Tandem Challenge
15:30 uur Pauze op een zonnig terras (exclusief)
16:00 uur Vervolg GPS Tandem Challenge
17:15 uur Einde GPS Tandem Challenge
17:30 uur Prijsuitreiking + Start barbecue of diner (optioneel)
Let op: Dit is een voorbeeldprogramma, alles kan aangepast worden aan uw specifieke wensen.

Bij dit bedrijfsuitje in de Biesbosch is inbegrepen:
Huur van de Tandems inclusief navigatie
Begeleiding en uitleg van deze middag
Opstapplaats Raamsdonksveer
Prijsuitreiking inclusief prijs

Prijs: vanaf € 25,00 p.p. op basis van een groep van 10 personen.

U kunt de dag uitbreiden met:

Bedrijfsuitje in de Biesbosch – GPS Tandem Challenge

Pagina 1/2

Stoerebedrijfsuitjes.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
Ontvangst met koffie/thee en gebak € 6,60 p.p.
Ontvangst met lunch: vanaf € 15,15 p.p. inclusief koffie en thee
BBQ: € 26,40 p.p. (het vlees wordt voor u klaargemaakt) (exclusief drankjes)
A la carte diner: hoofdgerecht vanaf € 19,25 p.p. uit te breiden met voor- en nagerecht (exclusief drankjes)

Voor kinderen hebben wij speciale menu's. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
BBQ is te boeken vanaf 10 personen. Met groepen < dan 10 personen kunt u heerlijk a la carte dineren. Wij raden u aan vooraf te reserveren.
De prijs van dit bedrijfsuitje in de Biesbisch is geldig tot 31 december 2022.
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