Racing teams
Overwin de uitdagingen, behaal de snelste tijden en start als favoriet team aan de finale.

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
Powerturn

Teambike

Gegarandeerde fun. Twee
gashendels worden bediend door
twee bestuurders. Een geestige
en communicatieve opdracht.

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

Funschommel

Street race

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

Spectaculaire snelheidsproef.
Chauffeur en passagier moeten
samenwerken om te winnen.

Mini race

Blind varen

Haal het maximum uit de auto's

grindbakken beland en
kostbare tijd verliest.

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

Pitstop

Vesper

Welk team heeft de handigste
monteurs en zal deze activiteit
het snelste volbrengen?

Trendy elektrisch voertuig.
Het transportmiddel van de
Racing teams.

maar zorg ervoor dat je niet in de
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Prijsofferte Racing teams
Groepen vanaf 20 personen: € 85 per persoon
Totaalprijs voor groepen kleiner dan 20 personen: € 1700
Prijzen zijn excl. BTW

Inbegrepen
Koffie/thee, koffiekoeken en water bij ontvangst. 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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