Aanbieding 2 Veluwe Smokkel Dropping arrangement

Van € 91,00 p.p.

nu voor € 83,00 p.p.

Alle teams krijgen de beschikking over een budget van 150 dollar. Tijdens de dropping komen de teams diverse
opdrachten tegen. Hierbij kan men dollars verdienen. Als jullie onderweg worden gespot door eXito, kost dit jullie dollars.
Komt men een ander team tegen dan dient men beide budgetten te splitsen. Het team die de meeste dollars over de
eindstreep weet te brengen is de winnaar. Slimheid, onopvallend verplaatsen, samenwerking en doorzettingsvermogen
zijn de elementen in dit avontuur.
13.00 uur - Aankomst van de gasten
De gasten worden ontvangen in de eXito evenementenzaal met koffie en thee.
Vertrek per oldtimer legertrucks
De teams worden per Oldtimer Legertruck naar de droppingsplaats gebracht.
Start ‘Veluwe Smokkel Dropping’
De dropping zal per GPS worden gelopen. Door middel van een vernuftig apparaatje kan men de
aangegeven bestemming/opdracht op enkele meters nauwkeurig benaderen. Alle teams krijgen de
beschikking over een rugzak met daarin: een EHBO-kit, Mac-Lite (indien noodzakelijk) en een
noodenveloppe.
Tijdens de tocht kan men op de volgende elementen stuiten:
● Vlotvaar opdracht
Men construeert en vlot van palen en tonnen. Met dit vlot treft men de vervolgroute aan in een ton.
Bij het goed volbrengen van deze opdracht ontvangt men dollars.
● Algemene teamopdracht: Brain eXits
eXito heeft een tal van uitdagende vraagstukken samengesteld, die een beroep doen op het
gecombineerde inzicht, handigheid en intelligentie van de teams. Deze worden in de totaalscore van de
teams meegenomen. Bij deze opdracht zal er voor iedereen een blikje fris en een versnapering gereed
staan.

16.30 uur - Aankomst eXito terrein
Aangekomen op het evenemententerrein van eXito zal men nog enkele opdrachten dienen te volbrengen.
Bij elk goed volbrachte opdracht ontvangt men dollars. Mogelijke opdrachten kunnen zijn;
● Mega tangram
● Jacobsladder
● Quadrijden
- Afsluiting programma
eXito zal alle budgetten uittellen en de Brain eXits nakijken. eXito zal op gepaste wijze het winnende team
bekend maken.

17.30 uur - Opening Barbecue I
In de offerte zijn we uitgegaan van 2 uur uitkoop dranken (binnenlands assortiment) en barbecue I,
bestaande uit:
Gemarineerd speklapje
Kipsate
Juniorspies
Varkenssatestokje
Barbecueworstje
Barbecuehamburger
(Uitgaande van 5 stuks vlees per persoon)
**
Rundvleessalade
Aardappelsalade
**
Huisgemaakte rauwkostsalades
**
Mayonaise en zigeunersaus
Satésaus
**
Friet & stokbrood met knoflooksaus

Met als zoete afsluiting onderstaand ijsbuffet:

Diverse soorten ijs
**
Warme Kersensaus
**
Slagroom en Chocolade- en Aardbeiensaus
19.30 uur - Einde Programma
Vertrek van de gasten.

