Kasterlee Express
Op elke halte een nieuw avontuur
Een ideale formule voor groepen met uiteenlopende leeftijden en condities.
Tijdens de tocht met de Express nemen de teams het tegen elkaar op. Leer uw medewerkers of vrienden kennen op een dag vol
uitdagingen en plezier.

Programma
09u45 : ontvangst met koffie en koffiekoeken in Bobbejaanland > teamindeling > activiteiten (zie 2e pagina) > bekend maken
winning team > 13u00 einde activiteiten > In de namiddag vrije toegang tot het park (met optioneel een lunch als start en/of een
BBQ als afsluiter).
Vraag naar de verschillende cateringformules in het park.

Teamindeling
De groep wordt ingedeeld in verschillende teams van +/- 8 personen die het tegen elkaar opnemen.

Begeleiding
Enthousiaste begeleiders geven een leuke briefing, houden de scores bij en zorgen ervoor dat alles veilig en vlot verloopt.

Locatie
Bobbejaanland, en de bossen van Kasterlee.

Activiteiten
De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier kunnen deelnemen.
Express

Funschommel

Rij mee naar je avontuur:
Onze 3 treinen.
Express 1: Max 25 pers.
Express 2: Max 40 pers.
Express 3: Max 55 pers.

Hou de schommel met de jeep in
evenwicht. Gebruik goede
aanwijzingen, een handige
bestuurder en drie passagiers.

Reuze katapult

Teambike

Schiet naar het veld van de
tegenstander. Slaagt het andere
team erin om de bal op te
vangen?

Op onze duo-bike is er geen
stuur, je kan enkel de remmen en
de pedalen gebruiken.

Blind varen

Boogschieten

Elke deelnemer krijgt een peddel,
reddingsvest en een blinddoek .
De kapitein moet zijn “blind”
team coachen naar de finish.

Na de briefing en een aantal
oefenpijlen start de wedstrijd.
Welk team zal de meeste punten
bij elkaar te schieten.

Korte stops

Levend tafelvoetbal.

Wandelende A
Vliegend tapijt
Alcoholtest
Trolly’s

Het opzet van dit spel is zoveel
mogelijk doelpunten te scoren.
Ronddraaien is niet toegestaan.
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Prijsofferte Kasterlee Express
Groepen vanaf 20 personen: € 59 per persoon
Totaalprijs voor groepen kleiner dan 20 personen: € 1180
Prijzen zijn excl. BTW

Inbegrepen
Koffie/thee, fruitsap, water en koffiekoeken bij ontvangst. Gebruik van de Kasterlee - Express.
Alle activiteiten gebeuren onder professionele begeleiding. Namiddag toegang tot het park. Volledige organisatie.

U kan het programma uitbreiden met
Een gezamenlijke lunch of een BBQ als gezellige afsluiter. Vraag zeker naar onze cateringformules, er is een aanbod voor elk
budget.

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Met sportieve groeten,
Het Locat & Bobbejaanland team
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