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Uniek groepsuitje in de Biesbosch - GPS Sloepenchallenge

Uniek groepsuitje in de Biesbosch - Biesbosch GPS sloepenchallenge
Super groepsuitje door Nationaal Park de Biesbosch. De strijd binnen uw groep barst los tijdens de unieke Sloepenchallenge. Weet u met
uw team de opdrachten het snelst tot een goed eind te brengen? Dan bent u de winnaar van deze dag. Na de Sloepenchallenge is er tijd om
na te praten tijdens een mini rondvaart door de oude Biesbosch.

De Sloepenchallenge
De Sloepenchallenge op het water is uniek! De deelnemers gaan zelf varen, aanleggen, navigeren en manoeuvreren. U wordt in groepen
verdeeld en vertrekt met een eigen elektrisch aangedreven sloep richting recreatiegebied de Aakvlaai van Nationaal Park de Biesbosch.
In de Aakvlaai zijn GPS punten uitgezet die de teams per sloep moeten zoeken. Dit is hilarisch want een GPS geeft wel richting aan maar
geen land of water.
De Aakvlaai van Nationaal Park de Biesbosch wordt hierdoor een echt doolhof dus het vinden van al de GPS punten is een behoorlijke
uitdaging. Eenmaal het GPS punt gevonden moet door het team een opdracht worden vervuld. Punten kunnen verdiend worden door
opdrachten zoals het maken van de gekste groepsfoto, een anagram oplossen of het seinvlaggen-sms spel.
Na de GPS sloepenchallenge gaan de teams al zelf varende onder begeleiding gezamenlijk de oude Biesbosch in om de prachtige natuur te
ontdekken. De GPS sloepenchallenge duurt ongeveer 3 à 4 uur.
Het arrangement kan worden uitgebreid met een heerlijke lunch of een heerlijk diner/BBQ bij ons Restaurant Fort Lunet.
Restaurant Fort Lunet in Raamsdonksveer dient hierbij als thuishaven waar dit programma begint en eindigt.

Programmavoorbeeld:
13:15 uur Ontvangst bij Restaurant Fort Lunet in Raamsdonksveer
13:30 uur Start vaartocht richting de Aakvlaai
14:15 uur Start GPS Sloepenchallenge
16:00 uur Einde GPS Sloepenchallenge, start minirondvaart
17:30 uur Aankomst Restaurant Fort Lunet in Raamsdonksveer + Einde programma
Tijden zijn indicatief en aan uw wensen aan te passen.

Bij dit unieke groepsuitje is inbegrepen:
Minirondvaart door NP de Biesbosch
Begeleiding
Spel sloepenchallenge
Duur programma 3 à 4 uur
Prijsuitreiking inclusief prijs
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U kunt de sloep niet afsluiten tegen zon of regen. Er zit een zonne- of regendak op, maar niet over de hele boot.
Prijs: vanaf € 28,50 p.p.
Minimum aantal personen is 25.

U kunt de dag uitbreiden met:
Ontvangst met koffie/thee en gebak € 6,60 p.p.
Ontvangst met lunch: vanaf € 15,15 p.p. inclusief koffie en thee
Gevulde koelbox (ongeveer 24 non-alcoholische blikjes) aan boord: € 33,00 per koelbox
BBQ: € 26,40 p.p. (het vlees wordt voor u klaargemaakt) (exclusief drankjes)
A la carte diner: hoofdgerecht vanaf € 19,25 p.p. uit te breiden met voor- en nagerecht (exclusief drankjes)

Voor kinderen hebben wij speciale menu's. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
BBQ is te boeken vanaf 10 personen. Met groepen < dan 10 personen kunt u heerlijk a la carte dineren. Wij raden u aan vooraf te reserveren.
De prijs van dit unieke groepsuitje in Nationaal Park de Biesbosch is geldig tot en met 31 december 2020.
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