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Spannend bedrijfsuitje in Giethoorn - Teambuilding games en een
surveillance vaartocht

Spannend bedrijfsuitje in Giethoorn
Ontmantel bommen, stel je identiteit veilig, met een fluisterboot op surveillance en los een moord op tijdens de VR-dinnergame. Heb jij het
met je collega's in je om Giethoorn weer veilig te maken? Pak dan snel deze Case aan en laat zien wat jullie in huis hebben tijdens dit
spannende bedrijfsuitje.

Het hoofdkantoor
Een Gieterse variant op een echte American diner, waar u in een gezellige Amerikaanse sfeer aan het water van Giethoorn uw eigen luxe
Hamburger kunt samenstellen. Naast het originele Build-Your-Own concept biedt Burgers&Grill leuke varianten als High burger, Beer&Burgers
en een burgerproeverij aan. De locatie beschikt over diverse activiteiten als Pool biljart, air Hockey, Darts, diverse mobile games door
Giethoorn, Pubquiz, VR-moordspel of een escapegame.

Programma van jullie bedrijfsuitje
11.00 uur: u wordt ontvangen in ons eetcafe waar u de eerste instructies van Mc Garret ontvangt tijdens koffie/thee en boerenbrok
11.30 uur: de eerste opdracht is begonnen. Jullie moeten proberen zoveel mogelijk bommen binnen 60 minuten onschadelijk te maken. Lukt
het jullie om deze opdracht tot een goed einde te brengen?
12.30 uur: de ervaringen worden besproken tijdens Build Your Own Burger, waarbij u zelf uw eigen luxe burger samenstelt.
13.30 uur: u ontvangt wederom instructies van McGarret om op zoek te gaan naar Hackersbende die actief is in Giethoorn. De opdracht is
simpel, zorg ervoor dat de identiteitshack binnen 90 minuten ongedaan wordt gemaakt, anders dan breekt de chaos uit in het toeristische
Giethoorn.
15.00 uur: geen tijd te verliezen. Jullie stappen in de fluisterboot voor een surveillance tocht van 2 uur door Giethoorn.
17.00 uur: bij terugkomst in ons eetcafe, krijgen jullie onder het genot van een drankje de laatste opdracht van de dag: Een echte
Murdercase. Los met behulp van virtual reality de moord op. The murdercase dient in 4 rondes te worden opgelost. Tussen de rondes door
kunt u genieten van een high burger, high wine of barbecue.

Bij dit Spannende bedrijfsuitje in Giethoorn is inbegepen:
Ontvangst met koffie of thee en een boerenbrok
The Bomb
Build Your Own Burger menu
Identiteitshack
2 uur durende Fluistervaart
Consumptie voor een drankje
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Virtual reality moordspel

Prijs: € 89,50 p.p.
Dit arrangement is mogelijk voor minimaal 4 personen en maximaal 24 personen.
Mocht u dit arrangement willen en starten vanaf 12:30 uur dan bedraagt de prijs € 77,50 p.p.
De prijs van dit Spannende bedrijfsuitje in Giethoorn is geldig tot 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen
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