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Versla je collega's tijdens het Curlen, Klimmen en
Handboogschieten in Gelderland

Teamuitje op de veluwe
Voor ieder wat wils! Versla uw collega's tijdens een toernooi Handboogschieten en Curlen op de Veluwe. Bedwing de groene route tijdens
het klimmen op onze professionele klimwand.

Speel in teams de indoor spellen
U wordt met koffie en apfelstrudel in ons activiteitencentrum aan de Veluwezoom ontvangen.
Door middel van petjes wordt het gezelschap in groepen ingedeeld. Dit indoor spelprogramma, bestaande uit de boeiende onderdelen
curling, handboogschieten en klimmen, zal u op aangename en spectaculaire manier vermaken. Na een korte instructie door onze
professionele, maar vooral gezellige begeleiding, kunnen alle onderdelen, ongeacht leeftijd en conditie, worden verricht.
Een professionele klimwand (ook geschikt voor ongeoefenden) zal u in hogere sferen brengen. U wordt begeleid door een kliminstructeur
die u in korte tijd de belangrijkste technieken zal bijbrengen. Binnen de te klimmen route kunt u kiezen uit verschillende
moeilijkheidsgraden.Ook kunt u een klimdiploma verdienen als u de moeilijkste klimroute met succes aflegt.
Ook voor de curling- en handboog- schietwedstrijden wordt er een prijsuitreiking voor de beste teams gehouden, zij ontvangen een
ingelijste groepsfoto!

Lekker eten en drinken!
Bij dit programma hoort natuurlijk een geweldig diner. U heeft de keuze uit een van onze heerlijke uitgebreide buffetten.
Als u voor een dagprogramma kiest kunt u uiteraard ook genieten van één van onze lunches. Vraag naar de mogelijkheden.

Blijft u ook slapen?
Wilt u eens op een leuke en originele plek overnachten op de Veluwe? Op ons activiteitenpark staan, aan de rand van het bos (Veluwe), 4
Finse chalets die elk onderverdeeld zijn in4 kamers. De bosrijke omgeving en de uitstraling van deze chalets garanderen een onvergetelijk
verblijf!

Bij deze teamdag is inbegrepen:
Koffie en thee met apfelstrudel
Indoor spelprogramma: curling, handboogschieten en klimmen
Begeleiding/wedstrijdelement
Prijsuitreiking
Uitgebreid Oostenrijks buffet
Fotocollage voor de winnaars
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Prijs: € 51,25 p.p.
Minimaal aantal: 20 personen
De prijs van dit actieve teamuitje in Gelderland is geldig tot en met 31 december 2021.
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