Shoot-out
Richten, schieten, raak, zoek dekking, net naast… Een spannend en sensationeel spel !
Twee teams nemen het tegen elkaar op met handbogen en pijlen in een “Hunger Games”-achtige setting. Probeer de doelen van je
tegenstander om te schieten maar zorg ervoor dat je zelf niet geraakt wordt.

Programma
09u45 : ontvangst met koffie en koffiekoeken in Bobbejaanland > teamindeling > activiteiten (zie 2e pagina) > bekend maken
winning team > 11u30 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 +/- 5 tot 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. Het vervoer tussen de locaties gebeurd met het treintje of met de mountainbike.

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

Shoot-Out

Extra activiteiten
Shoot - Out

Rafting op de Nete

Schakel je tegenstanders uit met
pijl en boog zonder dat je zelf
geraakt wordt.
De pijlen zijn voorzien van een
zachte dop.

De ideale activiteit bij mooi weer.
Duur +/- 90 min.

Materialen

Tocht met Vespers

Bogen, pijlen, bunkers, maskers,
armbescherming, al het nodige is
aanwezig.

Trendy elektrisch voertuig.
In groep rijden we naar de mooiste
plekjes van Kasterlee.
Met of zonder opdrachten.
Duur +/- 90 min.

Speelveld

Matchball + schietproef
Matchball : levensecht tafelvoetbal
Schietproef : schietopdrachten met
boog + karabijn. Welk team zal de
hoogste score bij elkaar schieten ?
Duur: +/- 70 min.

Een groot grasveld midden in de
bossen, meerdere speelvelden zijn
mogelijk op hetzelfde terrein.

Powerturn + Katapult
Shoot-out + Extra activiteiten
Je kan de Shoot-out combineren met andere activiteiten. Enkel mogelijk
door dit vooraf te boeken.
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Powerturn : voertuig met 2
gashendels te bedienen door de
twee bestuurders.
Katapult : schiet naar het veld van
de tegenstander.
duur +/- 80 min.

Prijsofferte
Groepen vanaf 20 personen: € 45 per persoon
Totaalprijs voor groepen kleiner dan 20 personen: € 900
Supplement prijzen extra activiteiten :
Matchball + Schietproef € 9
Rafting € 9
Powerturn+katapult € 19
Vespertocht € 29
Prijzen zijn excl. BTW en per persoon (vanaf 20 personen).

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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