MONOPOLY EN DINEREN

9.2
Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 5 uur
Locatie: Den Bosch, Nijmegen, Utrecht en Eindhoven

PROGRAMMA
Monopoly komt tot leven in het centrum van Utrecht!
Aan het einde van het spel ga je genieten van een lekker drie gangen diner.
Onderstaande tijden zijn slechts ter indicatie

18:00 - 20:00 Drie gangen diner
Nadat jullie klaar zijn met dit spannende spel gaan jullie genieten van een lekker drie gangen diner.

20:00 - 22:30 Monopoly
Bij de start van het spel krijgt elk team € 10.000.000,- speelgeld. Met het Monopoly speelbord en de plattegrond
gaan jullie je strategie bepalen. De Makelaar heeft continue contact met jullie via jullie eigen telefoon en helpt
jullie op weg. Zorg dus voor een volle batterij!
Het werkt net als het 'echte' Monopolyspel. Ben je het eerst op de juiste locatie, dan sms je de Makelaar. Na het
goede antwoord te geven en de bijbehorende som geld ben je de eigenaar. Het volgende team dat op de locatie
komt, moet aan jou huur betalen.
Uiteraard ontbreken ook de kanskaarten en algemeen fondskaarten niet in het spel!
Werk goed samen en wordt de bezitter van de meeste gebouwen en pleinen. En vergeet niet langs start te gaan!

22:30 - 23.00 Prijsuitreiking Monopoly incl. consumptie
Tijd om te zien wie de beste deals gesloten heeft en de eigenaar is van de meeste gebouwen, straten en
pleinen. Je hebt nog de kans om met de andere teams te onderhandelen!
Wie wordt de winnaar…

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Drie gangendiner
Plattegrond van Utrecht, monopoly speelbord
Begeleiding van de makelaar
Vragen en opdrachten
Prijsuitreiking Monopoly incl. een consumptie

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 50,98

€ 58,25

1

20 - 49 personen

€ 48,50

€ 55,25

1

vanaf 50 personen

€ 46,03

€ 52,25

1

