Biesbosch Adventure
Vrijgezellenfeest

Maak uw eigen programma op maat!

.......................................................................................................................................................................................................
TeamBiesbosch biedt volledig verzorgde arrangementen inclusief catering op één locatie!
Gelegen aan het Kurenmeer hebben wij aan de rand van Nationaal Park de Biesbosch een
eigen locatie met paviljoen inclusief bar, gezelligheids/ vergaderruimte en terras. Hier
kunnen de deelnemers even genieten van een drankje of bijkomen van de activiteiten. Vanaf
deze plek zijn bovendien de verschillende activiteiten goed te overzien.
De activiteiten die wij graag voor u organiseren:
Categorie A:
• Outdoor-lasergame: 2 teams nemen het tegen elkaar op. Sluipend over ons terrein
probeert u de tegenstander te raken.
• Quadrijden: Op zoek naar spektakel?! Crossen met 125cc quads op ons aangelegde
parcours langs het Kurenmeer.
• High Team Adventure: samenwerken op 12 meter hoogte, een vrije val, high all aboard
en meer.. een grensverleggende toegankelijke ervaring.
• Escape Island Biesbosch: u wordt gedropt op ons privé eiland! De vraag is: hoe komt u
er weer af?! Weet u de uitdagingen te overwinnen en gaat u de challenge aan? Komt uw
team droog van het eiland…
• Escaperoom Biesbosch: de activiteit waar iedereen het over heeft! U wordt met uw
groep of team opgesloten in onze griendwerkershut aan het water, weet u op tijd te
ontsnappen…
Categorie B:
• Survivalparcours: één van onze populairste activiteiten, een touwparcours tussen de
bomen. Als team probeert u zoveel mogelijk punten te verdienen, help elkaar!
Bonuspunten zijn te verdienen met de touwbanen die over het water gaan, hilariteit
gegarandeerd.
• Flintstone rally: met de beschikbare materialen een zo creatief en snel mogelijke auto
bouwen en daar het parcours mee afleggen. Wie wordt dé Fred of Wilma Flintstone?
• Vlot bouwen en varen: dé teambuilding activiteit op het water. Samen een vlot bouwen
en het Kurenmeer op. Wie weet het droog te houden?
• Aquagames: diverse activiteiten op en aan het water, ervaar hoe het is om te lopen op
het water. Wie wint de sup-estafette?! Met kanobungee probeert u zover mogelijk weg te
varen, maar dan wel terwijl u vastzit aan een elastiek. Wie blijft er overeind??
• TeamChallenge: ga met het team de uitdaging aan. Bedwing als team ons parcours met
stormwand, touwnetten, vertrouwensdriehoek. Het draait om vertrouwen, samenwerken
en communiceren.
• Shoot Out: de nieuwste activiteit, afgeleid van de Hunger Games. Twee teams voorzien
van masker gaan gewapend met boog en speciale LARP pijlen de strijd met elkaar aan.
Shoot Out is een combinatie van boogschieten en paintball.
• Boogschieten: de activiteit die voor iedereen te doen is. Na de instructie kunt u oefenen,
maar uiteindelijk draait het natuurlijk om de punten. Welk team wint?
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• Teambuilding: samenwerken, snelle tijden, tactiek, toegankelijk, teamspirit en heel veel
plezier. Weet uw team te winnen?
• Kickbiken (grote step): door Nationaal Park de Biesbosch, na de uitleg maken we een
rondje door dit mooie natuurreservaat.
• Mastermind: o.a.: reuzenpuzzel, raadsels. Bij deze activiteiten gaat het meer om het
collectieve denkwerk van het team. Toegankelijk en zelfs op het terras zijn deze spellen te
doen.
• Suppen (Stand Up Paddling): deze nieuwe sport bieden we aan als clinic op ons eigen
Kurenmeer. Na de uitleg ervaart u hoe relaxed het varen is op het supboard, u bepaald
zelf of u gaat zitten of staan.
• Blaaspijpschieten: wie kan met eigen ademkracht het doelwit raken? Deze zeer
toegankelijke activiteit leent zich uitstekend voor de competitie.
De onderdelen kunnen we in roulatievorm aanbieden, zodat er aan het eind van de middag
een winnend team is. Wie wint de beker en de champagne?
Na afloop van het programma kunt u bij ons relaxen aan het strand met een borrel en
uiteraard hebben we douchefaciliteiten. In het restaurant kunt u de dag afsluiten met een
barbecue of een buffet.
.......................................................................................................................................................................................................
Voorbeeldprogramma vrijgezellenfeest:
13.00
13.30
14.30
15.30
16.00
17.00
18.00

Ontvangst met koffie/ thee en een Biesboschflap
Quadrijden
Survivalparcours
Pauze, eventueel hapje en drankje
Vlotbouwen en varen
Bekendmaken winnaar, uitreiken trofee en eventuele borrel
Mogelijkheid om te douchen en afsluitende barbecue

.......................................................................................................................................................................................................
Uiteraard maken we graag een programma op maat. U kunt aangeven welke activiteiten u
wenst en van welke catering u gebruik wenst te maken.
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Prijzen:
Activiteiten: (min. 10 personen)
2 activiteiten (2 uur) (1x A en 1 x B)
3 activiteiten (3 uur) (1x A en 2x B)
4 activiteiten (4 uur) (1x A en 3x B)

€ 49,50 p.p.
€ 59,50 p.p.
€ 68,50 p.p.

Meerprijs bij het kiezen van 2 A activiteiten:

€

Catering:
Koffie/thee en Biesboschflap
Lunch v.a.
Barbecue/ buffet v.a.

10,-

p.p.

€ 5,50
€ 10,50
€ 19,00

p.p.
p.p.
p.p.

Wij bieden volop mogelijkheden, kijk in de bijlage voor het volledige cateringaanbod.
......................................................................................................................................................................................................
Programma’s inclusief: BTW, organisatie, begeleiding en materialen
Programma’s exclusief: vervoer en catering
.......................................................................................................................................................................................................

Ontdek Klimpark Biesbosch, unieke activiteit voor groepen en/ of particulieren. Routes op
verschillende hoogtes en dus voor iedereen te doen.
Combinatietip: maak een mooie kanotocht door Nationaal Park de Biesbosch met
aansluitend een lunch en keuze uit onze overige activiteiten.
We organiseren graag het vervoer naar onze locatie. Neem contact met ons op voor een
scherpe offerte.
Bekijk onze Facebook pagina/ Bekijk onze activiteiten op YouTube

