100% MAN!

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 8 uur en 30 minuten
Locatie: Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht

PROGRAMMA
Dit arrangement is voor de echte mannen! Beleef het te gekke spel "The Hangover” – gelijknamig aan de film,
ga daarna heerlijk uit eten en sluit de avond af met een echte kroegentocht waarbij je diverse spellen in teams
tegen elkaar speelt in diverse cafeetjes.

Het verhaal van The Hangover
Vier mannen/vrouwen hebben de vrijgezellenavond van hun leven gehad.
Ze hebben zoveel gedronken dat ze niets meer van de avond weten…
Gelukkig zijn er genoeg foto’s gemaakt om hun geheugen op te frissen!!

15.00 – 17.30 The Hangover
Nu is het jouw beurt om je eigen Hangover te herbeleven! Met een Smartphone en een kaart ga je met jouw
eigen Wolfpack (team) de stad in om te strijden tegen de andere teams. Weet jouw team de meeste vragen te
goed beantwoorden over de beleefde Hangover? En weet jouw team de beleefde acties het beste, met een
fotocamera, op de gevoelige plaat vast te leggen? Aan het einde van het spel zullen jullie er achter komen! Om
het spel extra spannend te maken gaat de tussenstand een half uur voor het einde op zwart! Wie zal het beste
Wolfpack worden?

17.30 – 18.00 Prijsuitreiking
Aan het einde van de groepsactiviteit komen alle teams weer samen en worden de gemaakte foto’s onder het
genot van een drankje terug gekeken. Wie sleept de prijs in de wacht? Moge het beste Wolfpack winnen!

18.30 – 20.30 Drie gangen diner
In een sfeervol restaurant wacht er een smakelijk drie gangendiner op jullie. Even rustig de tijd om alle
hilarische foto’s terug te kijken die jullie tijdens The Hangover gemaakt hebben.

21.00 – 23.30 Kroegentocht
Onder begeleiding ga je met de gehele groep op pad van cafeetje naar cafeetje. In totaal naar 4 cafés. In de
cafés wordt de groep opgedeeld in teams. In elk café spelen de teams een spel tegen elkaar. Met de spellen
zijn punten te verdienen. Het team met de meeste punten wint aan het eind van de kroegentocht een mooie
prijs.
Op kroegentocht moet er natuurlijk ook gedronken worden! In elke kroeg ontvang je één consumptie in de vorm
van bier, fris of wijn.

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Professionele begeleiding
Smartphone per team
Prijs voor het winnende team
Consumptie tijdens prijsuitreiking
Begeleiding naar de cafés en tijdens de spellen
Bezoek aan 4 cafés
4 consumpties p.p. (in ieder café 1 consumptie; bier, fris of wijn)
Verschillende spelletjes
Hoofdprijs voor het winnende team

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 76,60

€ 88,50

8

20 - 49 personen

€ 75,78

€ 87,50

8

vanaf 50 personen

€ 74,95

€ 86,50

8

