Diest

VIP Maffia Witte Hoef “Diest”
Wie van jullie zal het maffiaspel doorgronden ? Neem het ‘eervol’ op tegen de andere families, verdien de
meeste cash en wordt de machtigste familie. De VIP bus verzorgt het vervoer tussen de maffia activiteiten.

Programma & Planning
De VIP‐bus komt naar de afgesproken locatie (bedrijf, hotel, restaurant of bij de Witte Hoef).
Ontvangst met een glaasje Cava > briefing > teamindeling > Overhandigen maffia koffer > Start de VIP route
met de maffia activiteiten > Bekend maken van de winnende familie en overhandigen prijs.
Eventueel kan je afsluiten met een lekkere barbecue. Het startuur kan in samenspraak gekozen worden.
Het programma duurt in totaal 3 uur, maar kan worden uitgebreid.

In het Maffia programma is inbegrepen
Cava of fruitsap bij ontvangst. Vervoer met de VIP‐bus + chauffeur, gebruik van hoeden en das, uitwerken van
de route, al de activiteiten en professionele begeleiding. Volledige organisatie. Prijs voor het winnende team.

Teamindeling
De groep wordt ingedeeld in verschillende families van +/‐ 8 personen die het tegen elkaar opnemen. Elke
team heeft een andere kleur van stropdas, en iedereen krijgt een maffiahoed.

Begeleiding
In “Al Capone stijl” houden wij de scores bij, zorgen dat alles vlot verloopt en beperken het vals spelen.

Alles voor een geslaagd evenement !!
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Activiteiten

Diest

De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier kunnen deelnemen.
Weatherproof: de vipbus gecombineerd met het maffiaspel, de ideale teambuilding voor elk weertype.
De Start
De start is in stijl met een
glaasje cava, maffiahoeden
en stropdasknopen. Elke
familie krijgt een koffer met
maffia‐attributen.

Sluipschutter
Nauwkeurigheid, een
arendsoog en een vaste
hand zullen hier het verschil
maken.

Street race
Een spectaculaire
snelheidsproef. Chauffeur
en passagier moeten
samenwerken om te
winnen.
Morse code
Sein de code naar uw
familie. Kunnen zij deze
juist ontcijferen?

Diamantroof
Blijf kalm maar denk aan de
tijdslimiet! Welke familie
zal de grootste buit maken?
Alcoholtest
Is het normaal dat het niet
lukt? Niet zo simpel.

Elke bananen container
brengt extra op, welk team
haalt de meeste cash uit de
toren voor hij omvalt.

Break out

Guns ‘n Hats

Elk teamlid kiest zijn
specialiteit. Welk team zal
de reeks afmaken voor de
bewakers terug zijn.

Verzamel munitie.
The Evidence
Werk samen om sporen uit
te wissen.

Stapel containers

Prijsofferte VIP‐ maffia Diest
Groepen vanaf 20 personen: € 55 per persoon excl. BTW
Totaalprijs voor groepen kleiner dan 20 personen: € 1100 excl. BTW
Uitbreiding met extra activiteiten of een langere rit met de VipBus: € 8 per extra uur
Extra activiteiten: Hooverboard, Yakuza, Bomproef, Katapult, smokkelroute, ….

U kan het programma uitbreiden met
Uitgebreide barbecue: € 25 / Drankenforfait van 2uur € 13 (frisdrank, pilsbier, huiswijn, koffie) / Dessert:
vanaf € 6 ,50 / Broodjeslunch: vanaf € 14 / Picknick onderweg: € 8 / 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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