Aanbieding 1 - Veluwe Treasure Hunt arrangement

Van € 97,50 p.p.

nu voor € 89,50

Binnen dit programma levert iedereen een gezamenlijke inspanning om de verborgen schat te
zoeken. Bij ieder onderdeel ontvangen de teams aanwijzingen die men aan het einde van de dag
nodig zal hebben bij het finalespel de ‘Veluwe Treasure Hunt’.
13:00 uur - Aankomst van de gasten
De gasten worden ontvangen in de eXito evenementenzaal met koffie en thee.
13:30 uur - Start Veluwe Treasure Hunt
Onder leiding van een eXito instructeur gaat het team diverse uitdagende outdoor onderdelen
doorlopen. Hier zijn aanwijzingen te verdienen die kunnen helpen de schat te vinden!
De volgende onderdelen staan op het programma:
▪ Jacobsladder
Gezekerd en onder leiding van een instructeur gaat men een hoge balken ladder
beklimmen. Echter de balken liggen steeds verder uit elkaar. Boven aan de ladder
gekomen moet men over de bovenste balk klimmen en gaat men abseilend zo’n
tien meter naar beneden.
▪ Handboogschieten
Met het professionele handboogmateriaal leert men de beginselen van deze leuke
sport. Uiteraard starten we met een uitleg over hoe we de boog moeten gebruiken
en dan is het tijd om uw kunsten te tonen! Wie weet de roos te raken en is de ware
Robin Hood?
▪ High Tower
De deelnemers gaan gezekerd in een klimgordel en onder leiding van een ervaren
kliminstructeur kratten stapelen. Dit onderdeel is voor de deelnemers en de
omstanders een ware sensatie, wie kan van de kratten de hoogste toren maken?
Behendigheid, samenwerking en een goede tactiek zijn doorslaggevend.
15:00 uur - Break
Onder het genot van een blikje fris en candybar kunnen de gasten met elkaar bijpraten.
▪ Mega Tangram
Dit oorspronkelijke Chinese spel heeft een hoog samenwerkingsgehalte. Het is de
bedoeling dat men met grote geometrische puzzelstukken diverse afbeeldingen na
gaat bouwen. Wie laat zijn stem gelden? Uiteraard is het doel om met goed
samenwerken zoveel mogelijk figuren te leggen in de beschikbare tijd!
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▪ Survival Touwbruggen
Op vier meter hoogte gaat men voorzien van een life-line, diverse touwbruggen
trotseren. Dertig meter lang sensatie met diverse hindernissen. Ook de overige
teamleden moeten aan het werk doordat ze hun teamgenoten moeten controleren
zodat niemand een foutje maakt!
▪ Quadrijden
Een Quad is een vierwielige motor die uitermate geschikt is voor het ruige terrein.
Binnen een avontuurlijk parcours zal voornamelijk de behendigheid een rol spelen.
Voorzien van een helm gaat men op de quad meerdere malen dit parcours
afleggen. Al snel krijgt men de quad goed onder controle.
17:00 uur - Afsluiting Finalespel ‘Veluwe Treasure Hunt’
Met de verkregen aanwijzingen gaan de teams op zoek naar de verborgen schat
ergens op het terrein. Na wat speurwerk stuit men uiteindelijk op de schatkist. De
inhoud van de schat bestaat uit; een plaatselijk gestookte Beekbergse Neut. Onder
het genot van een borrel kan men het glas heﬀen op de goede afloop.
17:30 uur - Opening Barbecue menu I
Wij zijn uitgegaan van barbecue menu I met 2 uur uitkoop dranken (binnenlands
assortiment) bestaande uit:
Gemarineerd speklapje
Kipsate
Juniorspies
Varkenssatestokje
Barbecueworstje
Barbecuehamburger
(Uitgaande van 5 stuks vlees per persoon)
***
Rundvleessalade
Aardappelsalade
***
Huisgemaakte rauwkostsalades
***
Diverse Sauzen
***
Friet & Stokbrood met Kruidenboter

Om de maaltijd op een lekkere manier af te sluiten staat er nog een ijsbuﬀet voor u
gereed bestaande uit:
Diverse soorten ijs
**
Warme Kersensaus
**
Slagroom en Chocolade- en Aardbeiensaus

19:30 uur - Einde programma
Vertrek van de gasten.
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