Teambuilding op Texel
Al voor €…. per persoon
Genieten van het eiland en het team beter leren kennen

Door middel van verschillende teambuilding activiteiten leert u elkaar beter kennen en daarnaast
geniet u ook nog eens van het prachtige eiland en de heerlijke zeelucht.
Bij aankomst op het eiland zal er voor u een bus klaar staan die u veilig naar de accommodatie zal
brengen. Nadat de bedden zijn verdeeld kan er genoten worden van echte oudhollandse spelletjes
totdat de barbecue aangestoken moet worden.
De volgende ochtend u met het team op de solex, aan de hand van
aanwijzingen, raadsels en/of GPS, kan er een tocht door en langs de mooiste
bezienswaardigheden van Texel gemaakt worden. De tocht duurt ongeveer 3
uur en brengt u over het hele eiland. Aangekomen op locatie, moet u een
vraag of opdracht uitvoeren voordat u weer verder kunt. Aan het einde van
de tocht worden de opdrachten deskundig beoordeeld en krijgt de winnaar
een typisch Texels prijsje!
Denk & doen met het team en stel uw
samenwerkingsvaardigheden tot het
uiterste op de proef. Zowel voor de denkers als de doeners is
dit een ideale activiteit, maar kunt u gezamenlijk de gulle
middenweg vinden? Aan de hand van meerdere
probleemstellingen dient u door goed overleg een oplossing te
vinden en deze door te voeren. Tijdens deze activiteit wordt
het team kritisch bekeken en indien gewenst gefilmd.
Na dit spannende spel op het strand kunt u genieten van een heerlijk diner in het strandpaviljoen.
Voordat u in de ochtend vertrekt kunt u nog gaan
boogschieten. Boogschieten komt niet puur op kracht aan,
maar ook op concentratie en ontspanning… Na een uitgebreide
uitleg kan er geschoten worden voor punten en kom je er
achter wie de ware Robin Hood van de groep is!

Ochtend

Middag
Oud Hollandse spellen

Avond
BBQ bij accommodatie

Dag 2

Solextour

Diner bij strandpaviljoen

Dag 3

Boogschieten

Denk & Doen op het
strand
Vertrek naar huis

Dag 1

Catering
U zal verblijven in groepsaccommodatie Bloem en Bos 1, gelegen tussen den Burg en de Koog, dicht
bij het bos en het strand. De accommodatie is geschikt voor 16 personen en heeft een gezellige
woonkeuken en zitkamer. De bedden zijn verdeeld over verschillende kamers voor één, twee of drie
personen.
In de ochtend zullen er broodjes worden gebracht voor een heerlijk ontbijt. Lunch krijgt u onderweg
tijdens u uitje. De eerste avond zal u bij aankomst genieten van een heerlijke barbecue in de grote
tuin van bloem en bos. Na het avondeten kunnen er spelletjes gespeeld worden, een film worden
gekeken of marshmallows geroosterd worden bij een kampvuur.

Inclusief
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Fietspuzzeltocht
Powerkiten
Ik hou van Holland-diner
Boogschieten
Ontbijt, lunch en diner
Accommodatie

Bovenstaand arrangement kunnen we u aanbieden voor de totaalprijs van: €…. per persoon.
Prijs is op basis van 16 personen. Prijs is exclusief overtocht TESO en borrelen.

