WAY TO GO !!

Way To Go “ Team ”
Een elektrisch voertuig, uitdagende teamactiviteiten en veel fun.
Elektrische Vespers, snelheid 18km/uur.

Programma & Planning
Ontvangst met welkomstkoffie in de Witte Hoef > teamindeling > activiteiten > bekend maken winning team.
Het programma duurt in totaal 3 uur. Eventueel kan je afsluiten met een lekkere barbecue.
Het startuur kan in samenspraak gekozen worden.

In Way To Go Team is inbegrepen
Koffie/thee, fruitsap en waters bij ontvangst. Gebruik van de elektrische Vespers.
Al de activiteiten met professionele begeleiding. Volledige organisatie.

Teamindeling
De groep wordt ingedeeld in verschillende teams van +/‐ 8 personen die het tegen elkaar opnemen.

Begeleiding
Geven een leuke briefing, houden de scores bij en zorgen ervoor dat alles veilig en vlot verloopt.

Locatie: De Witte Hoef
Deze prachtige locatie met uitgestrekte velden wordt het decor tijdens uw Teambuilding. Op 4km van Diest
centrum. Wittehoefstraat 12 3290 Schaffen

Alles voor een geslaagd evenement!!
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Activiteiten : Way To Go “Team” Witte Hoef
De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier kunnen deelnemen.
Vesper

Teambike

Trendy elektrisch voertuig.
In groep rijden jullie naar de
mooiste plekjes van Diest,
hier nemen de teams het
tegen elkaar op.

Op onze duo‐bike is er geen
stuur, je kan enkel de
remmen en de pedalen
hiervoor gebruiken. Welk
team kan foutloos finishen.

Levend tafelvoetbal

Secet code

Het opzet van dit spel is
zoveel mogelijk doelpunten
te scoren. Ronddraaien is
niet toegestaan.

Met behulp van 2 vlaggen
geeft 1 van de teamleden
(zonder te praten) de code
door. De rest van het team
probeert te ontcijferen.

Shoot out

Diamantroof
Blijf kalm maar denk aan de
tijdslimiet! Welk team zal
de grootste buit maken?

Schakel je tegenstanders uit
met pijl en boog zonder dat
je zelf geraakt wordt.
De pijlen zijn voorzien van
een zachte dop.

Vesper‐race

Estafette

Wie zal als laatste de finish
bereiken.

Estafette met leuke
opdrachtjes, elk teamlid
kiest zijn specialiteit. Welk
team zal als eerste de reeks
oplossen.

Prijsofferte Way To Go “Team” Witte Hoef
Groepen vanaf 12 personen: € 55 per persoon
Totaalprijs voor groepen kleiner dan 12 personen: € 660
Prijzen zijn excl. BTW

U kan het programma uitbreiden met
Uitgebreide barbecue: € 25 / Drankenforfait van 2uur € 13 (frisdrank, pilsbier, huiswijn, koffie) / Dessert:
vanaf € 6 ,50 / Broodjeslunch: vanaf € 14 / Coaching: positieve vorming en diepgang tijdens de activiteiten
(communicatie, leiding, motivatie, enz.) prijs op aanvraag / Shoot‐out: € 15 (60min) / GPS citygame: € 15
(60 min) / teamactiviteiten: € 15 (60min) / Wegwerpoveralls (waterdicht): € 8 / Regenpakken
(regenjas en broek): € 10 / Extra Verzekering: € 5,00 / Prijzen zijn per persoon en excl. BTW.
Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Met sportieve groeten,
het LOCAT‐team

Vraag naar onze speciale “vip bus” tarieven bij boeking van uw event!
Locat Events | Retiesebaan 139 (Rode Akkers) | 2460 Kasterlee | Tel: +32 (14) 85 11 30 | Fax: +32 (14) 85 22 71
www.locatevents.com | info@locatevents.com | BTW nr.: 443.863.981
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