GANZENBORDEN - VAARTOCHT
OUDE GRACHT - BORREL

9.3
Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 5 uur en 30 minuten
Locatie: Den Bosch en Utrecht

PROGRAMMA
Gezellig ganzenborden, maar dan in het groot! Iedereen kan meedoen. Met de kaart van de stad als speelbord
en dezelfde valkuilen en kansen als vroeger. Na dit leuke stadsspel gaan jullie genieten van een vaartocht over
de Oude Gracht. De dag sluit je gezellig af met een borrel in een leuk café in het centrum van de stad naar
keuze!

12.00 – 12.30 Ontvangst met een consumptie
De dag begint met een consumptie in een gezellig café. Bedenkt alvast wat strategieen, ben je er klaar voor?

12.30 – 14.30 Ganzenbord in Utrecht
Gezellig ganzenborden, maar dan in het groot! Iedereen kan meedoen. Met de kaart van Utrecht als speelbord
en dezelfde valkuilen en kansen als vroeger. Ontwijkt u de put of belandt u alsnog in de gevangenis of gaat u
recht op de finish af?

Hoe werkt Ganzenbord in Utrecht?
De plattegrond van Utrecht is omgetoverd tot speelbord. Er zijn 63 punten in Utrecht waar u punten kan scoren.
Ook wij gaan graag mee in de tijd dus hebben wij het traditionele ganzenbordspel wel wat hipper gemaakt. Er
zullen vragen beantwoord moeten worden maar ook foto-opdrachten uitgevoerd moeten worden. En in de
nieuwste versie maakt u zelf korte video's waarin u opdrachten moet uitvoeren die gelijk beoordeeld worden
door de begeleider. Het spel is heel divers en u leert Utrecht op een speelse manier kennen. Een ideaal uitje
voor familie, vrienden of collega's.
Ganzenbord in Utrecht is een gezellig groepsuitje waarbij vals spelen onmogelijk is. De tussenstand wordt
bijgehouden door een app en om het spannend te maken gaat deze een half uur voor het einde op zwart. U zult
dus tot het einde geboeid blijven doorspelen en niet weten wie de winnaar is van de prijs!

14.30 – 15.00 Ganzenbord prijsuitreiking
Wie is de winnaar van het bordspel ganzenbord? Die krijgt natuurlijk een leuke prijs.

15.00 – 16.00 Rondvaart
U vaart mee door het centrum van Utrecht. Vanuit de rondvaartboot ziet en geniet u van de oude werfkelders,
bruggen, mooie beelden onder de Pyke Koch lantaarnpalen. Langs de Oudegracht bevinden zich de prachtige
grachtenhuizen en natuurlijk de Domtoren. Ontdek Utrecht op een andere manier maar geniet vooral!

16.00 – 17.00 Borreluurtje
Nog even nagenieten van een leuke dag! 1 uur borrelen in een leuk café in de populairste borrelwijk van
Utrecht!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Ontvangst met een consumptie
Uitgebreide uitleg van het spel
Smartphone
Prijsuitreiking met prijs voor het beste team incl. een consumptie
Rondvaart over de Oude Gracht
Borreluurtje t.w.v. €15,00 + eenmalig warme borrelhapjes

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 52,37

€ 60,00

1

20 - 49 personen

€ 51,54

€ 59,00

1

vanaf 50 personen

€ 50,72

€ 58,00

1

