
Wie durft het aan om in teamverband een prachtig sculptuur te maken met speciaal
beeldenzand? Eerst wordt er, met wat tips van onze instructeur, een ontwerp naar keuze op
papier gezet. Vervolgens wordt het ontwerp met verschillende technieken en materialen in het
zand tot leven gebracht!

Aan Zee Zandsculpturen €30,00p.p.

Altijd al eens je eigen stuntvlieger willen maken? Dit is je kans! De deelnemers zetten in kleine
groepjes een ace vlieger in elkaar. Iedere vlieger krijgt zijn eigen identiteit. Is de vlieger klaar?
Buiten worden de vliegers na een korte instructie getest en wordt er volop gevlogen. 

LET OP!
Tijdelijke aanbieding zolang de voorraad strekt!

Ace Workshop €27,50p.p.

Met je team een toren, brug of kunstzinnig object bouwen? Geen probleem met Bamboe! Dit
materiaal leent zich perfect voor alle ruimtelijke bouwwerken. Bij dit programma wordt
uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Bamboe is stevig, milieuvriendelijk en 
geschikt voor creatieve teambuilding!

Bamboe XXL €27,50p.p.

Welk team heeft een winnaarsmentaliteit en grijpt dé kans om de eeuwige roem in de wacht te
slepen? Op het strand strijden de teams tegen elkaar tijdens spectaculaire wedstrijden. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld Beach Lacrosse of Ultimate Frisbee. Door behendigheid, kracht,
intelligentie en samenwerking zullen al snel de sportievelingen van de organisatie uitblinken!

LET OP!
Zie schema voor aantal onderdelen

Beachgames (Zeskamp) €27,50p.p.

Gedurende deze workshop, leer je  op een veilige manier omgaan met dit eeuwenoude
jachtwapen. Onder begeleiding van onze deskundige instructeurs kan er  puur recreatief,
competitief of in teamverband gespeeld worden.

LET OP!
Mag in principe alleen op eigen terrein.

Boogschieten €25,00p.p.

Laat je in de buggy voorttrekken door de vlieger. Na een korte instructie over de
basistechnieken, begin je met het besturen van een grote vlieger. Alles onder controle? Dan ga
je kitebuggyen!
Een spectaculair programma voor echte doorzetters.

Kitebuggyen €35,00p.p.
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Samen met je collega’s 1 grote 3d megavlieger bouwen EN oplaten! In teams bouw en decoreer
je zelf jouw onderdeel van de megavlieger. Wanneer de onderdelen samengevoegd worden kan
dit leiden tot een kleurrijk geheel. Buiten is het moment aangebroken dat de megavlieger de
lucht in kan! Optioneel kunnen we het bedrijfslogo op de vlieger zetten.

LET OP!
Binnen locatie nodig.

Megavlieger Bouwen €27,50p.p.

Laat de vlieger door de wind meenemen en verbaas je over de kracht van deze vliegers! Bij het
zogenaamde powerkiten is de grootte van de grootste vlieger afhankelijk van de windsterkte. In
kleine teams wordt de vlieger bestuurd en opgelaten. Door de trekkracht van de grootste
vlieger, zal zelfs de meest getrainde collega vermoeid raken!

Powerkiten €25,00p.p.

Wie komt als beste vechtvliegeraar uit de strijd? In teams wordt de Sanjo opgelaten en
gevliegerd. Terwijl de eigen Sanjo in de lucht moet worden gehouden, probeer je met je
vliegerlijnen de andere ‘strijders’ uit de lucht te snijden. Het team dat de Sanjo het langst in de
lucht kan houden, heeft gewonnen!

Sanjo Kitefight €25,00p.p.

Creativiteit, samenwerking en competitie in één workshop! In teamverband worden Sanjo-
bouwpakketten naar traditioneel Japans gebruik gebouwd en versierd. Is de Sanjo klaar, dan
kan buiten het spannende gevecht plaatsvinden. Terwijl de eigen Sanjo in de lucht moet worden
gehouden, probeer je met je vliegerlijnen de andere ‘strijders’ uit de lucht te snijden. Het team
dat de Sanjo het langst in de lucht kan houden, heeft gewonnen! 

LET OP!
Binnen locatie nodig. 

Sanjo Workshop €37,50p.p.

Optioneel kan je bij het programma overalls boeken om de eigen kleding te beschermen.
Zandoveralls €4,50p.p.

Alle bovengenoemde prijzen zijn:
Incl materiaalhuur, begeleiding en 21% btw
Minimaal 10 personen.
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