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Uitdagend Bedrijfsuitje op de Veluwe - Da Vinci Hunt

Een uitdagende Da Vinci Hunt
Tijdens deze spannende Da Vinci Hunt wordt uw team op de proef gesteld door verscheidene opdrachten en raadsels. Werk samen als één
team om alle opdrachten te vervullen en de raadsels op te lossen. Dit groepsuitje is perfect voor teambuilding! Een uitdagend bedrijfsuitje met
alle collega's!

Het Programma
U wordt in het activiteitencentrum ontvangen met koffie of thee (onbeperkt).
Na de koffie of thee wordt de groep geplitst in verschillende teams. Uitgerust met een tablet met een exclusief ontwikkelde Da Vinci web-app
en diverse materialen gaan u met uw team de Veluwe op. Voer verscheidene uitdagende en cryptische opdrachten uit en leg het vast om
punten te verdienen.
Uiteraard is er onderweg een pauze ingelast, maar niet te lang…..De tijd tikt door….Voert jullie team alle opdrachten goed uit en zijn alles
raadsels opgelost voor het einde van de tijd nadert?
Combineer deze activiteit met een lunch, diner, overnachting of andere activiteit!

Veelzijdige evenementen locatie!
Wij beschikken over een veelzijdige keuken, een gezellige bar, unieke hotelkamers in Finse chalets, 13 tennisbanen, een langlaufcircuit, een
grote activiteitenhal (ca. 1500 m2) én ongedwongen en vriendelijk personeel. Ons activiteitenaanbod is in principe eindeloos, zowel indoor als
outdoor. Of u nu een hele dag, een dagdeel, avond of meerdere dagen iets wilt organiseren, wij stellen graag uw favoriete programma samen!

Bij dit bedrijfsuitje op de Veluwe is inbegrepen:
Koffie/Thee ontvangst (onbeperkt)
Da Vinci Hunt op de Veluwe-programma
Pauze inclusief drankje
Begeleiding/Wedstrijdelement
Tablet/materiaal huur
Prijsuitreiking met champagne

Prijs: € 36,50 p.p. op basis van minimaal 10 personen.

Optineel bij te boeken:
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Lunchknapzak € 13,50 p.p.
Uitgebreid Veluwe dinnerbuffet € 24,50 p.p.
Ambachtelijke ijskar € 6,00 p.p.
Barbecue € 18,50 p.p.

De prijs van dit bedrijfsuitje op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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