CSI - BORREL - DENKEN, DOEN
& DURVEN QUIZ

Minimaal aantal personen: 10
Tijdsduur: 6 uur
Locatie: Nijmegen en Utrecht

PROGRAMMA
Vannacht is Claire Houtsma vermoord!
Claire had een geweldige bruiloft en ze kon niet wachten om haar huwelijksnacht te beginnen.
Wat een sprookje had moeten worden is geëindigd in een nachtmerrie!
Na de spanning van het spel bent u waarschijnlijk wel toe aan ontspanning! Geniet van een heerlijk uurtje
borrelen. Daarna is het tijd voor wat vermaak tijdens de Denken, Doen & Durven quiz.

15.00 - 17.30 CSI
Je gaat de stad in om zoveel mogelijk aanwijzingen te verdienen door middel van opdrachten, vragen en veel
speurwerk. Ook tref je twee maal de rechercheur op een geheime locatie in de stad, hier kun je extra
aanwijzingen verdienen.
Ben jij de eerste detective die deze vreselijke moord gaat oplossen?!

17.30 - 18.00 Moordonderzoek en prijsuitreiking incl. consumptie
Na het speurwerk in de stad, heb je samen met de andere detectives een afspraak op het politiebureau met de
rechercheur, hier gaat het speurwerk verder.
Je gaat het speurwerk gezamenlijk afronden!
Zorg ervoor dat je genoeg bewijsstukken hebt om de verdachte achter de tralies te krijgen!
Na al het speurwerk kun je even op adem komen met een consumptie en is het tijd voor de prijsuitreiking.

18:00 – 19:00 Lekker borrelen
In een café met vrienden, collega’s, familie of team gezellig bijkletsen onder het genot van een heerlijke borrel.
Je kunt genieten van koffie, thee, bieren van de tap, fris en wijn. Daarnaast wordt er 1x keer rond gegaan met
warme borrelhapjes.

19.00 – 20.30 Denken, Doen & Durven quiz
Gezelligheid en teamwork staan centraal in deze vermakelijke quiz. Wie blijkt ‘de slimste mens’ in de groep en
wie voert het beste de doe-opdrachten uit? En wie durft?!
Een quiz met vragenrondes en doe-opdrachten maken de perfecte combinatie tussen intelligentie en
behendigheid. Echter is er ook een beetje lef nodig bij het spelen van deze quiz!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Ontvangst met een consumptie
Alle CSI benodigdheden en onderzoeksmateriaal
Bewijsmateriaal en fotocamera
Prijsuitreiking met de rechercheur incl. een consumptie
1 uur borrelen t.w.v. €15,Begeleiding van een enthousiaste quizmaster
Alle materialen en benodigdheden
Hoofdprijs voor het winnende team

BIJZONDERHEDEN
Nu met échte quizknoppen, waardoor de strijd nog spannender wordt!

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 58,76

€ 69,50

8

20 - 49 personen

€ 54,63

€ 64,50

8

vanaf 50 personen

€ 50,50

€ 59,50

8

