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Laser Quest en Highland Games - Een actief mannenuitje in de
Achterhoek

Actief mannenuitje
Wie met zijn bedrijf, familie of vrienden een leuke avond organiseert, wil natuurlijk achteraf terug kunnen zien op een geslaagd evenement
waarover men nog lang napraat en waaraan men met veel plezier zal blijven denken. Deze kans biedt de locatie in Doetinchem in de vorm
van leuke activiteiten. Bowlen, Laser Quest, of een Casinoavond of middag met diner in ons Bistro-restaurant, als combinatie of als los
arrangement, met een flinke dosis gezelligheid zijn dit de ingrediënten voor een unieke happening.

De Highland Games
De Highland Games genieten van een wereldwijde bekendheid. Het is een actieve en originele activiteit voor zowel mannen als vrouwen. Dit
maakt de Highland Games een zeer geschikte activiteit voor teambuilding activiteiten, vrijgezellenfeesten en bedrijfsuitjes! Een sportief dagje
uit met vrienden of collega's!
Voor we onze spierballen aan elkaar laten zien krijgen alle teams een uitgebreide speluitleg waarin iedereen opgepept wordt. Dan barst de
strijd los en zullen de Highland Games voor eens en altijd bepalen wie de sterkste zijn! Achtereenvolgens worden de verschillende onderdelen
gedaan: Tug a War (touwtrekken), Caber Toss (boomstam werpen), kogelstoten, Tree Sawing (boomstam zagen), Tossing a Sheaf
(jutezak werpen met een hooivork), Throwing a Hammer (voorhamer slingeren), The Caber Wave (boomstammen race), Carrying a Burden
(draag een lastpak) en het hilarische kopspijkersspel. Nadat alle onderdelen met veel plezier zijn afgelegd zullen de winnaars bekend
gemaakt worden en worden gehuldigd!

Laser Quest
Even buiten de werkelijkheid vertoeven. Beslommeringen vervangen door heerlijke ontspanning, dit kan in de sensationele wereld van Laser
Quest. Laser Quest een fascinerend spel waar menselijke fantasie en technologische wonderen elkaar hebben gevonden. Futuristisch
bewapend met computer gestuurde laserguns rondsluipen in nevelige, mysterieus verlichte catacomben. Schimmen ontwijken en anderen
een fractie voor zijn in een sportieve strijd. Deze totaal nieuwe vorm van High –Tec recreatie heet: Laser Quest.
Een Lasergame duurt 20 minuten, inclusief 5 minuten voor uitleg over de regels van het spel plus aantrekken van een speciaal vest, waarna
men 15 minuten een spel gaat spelen in een arena van 400 m². De inrichting van deze arena is bizar, mysterieus en iedere keer weer
verrassend, maar wel volkomen veilig. Spiegels in combinatie met geraffineerde verlichting, onheilspellende geluidseffecten en
rookmachines scheppen een sfeer die voor onweerstaanbare opwinding zorgt.

Bij dit actief mannenuitje in de Achterhoek is inbegrepen:
Diverse Highland Games
2 spellen Laser Quest
Huldiging van de winnaars
Schotse kleding

Prijs: € 37,50 p.p. op basis van minimaal 15 personen.
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Het is mogelijk om uw mannenuitje uit te breiden met bijvoorbeeld een barbecue, buffet, steengrill menu etc.
Informeer naar de mogelijkheden en prijzen.
De prijs van actief mannenuitje in de Achterhoek is geldig tot en met 31 december 2020.
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