Bedrijfsuitjeopdeveluwe.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Continentenstrijd op de Veluwe - SUPER groepsuitje in
Gelderland

Continentenstrijd met je bedrijf
Ga de strijd aan met uw collega's tijdens dit uitdagende bedrijfsuitje op de Veluwe. Er worden in het thema van 10 verschillende landen
activiteiten gedaan. Welk team verdient de meeste euro's en gaat er met de prijs vandoor.

Programma
U wordt om 13.00 uur ontvangen op ons activiteitenpark op de Veluwe. De koffie, thee en warme apfelstrudel staat voor u klaar.
Na een half uur krijgt u uitleg van het programma, worden de verschillende kleuren petjes om en om uitgedeeld en kan de
continentenstrijd van start.
Bij elk land (10 stuks) kunt u met de activiteit euro’s verdienen. Na 5 onderdelen is het tijd voor een hapje en een drankje. Op meerdere
plekken te verkrijgen.
De landen en de activiteiten zijn: Curling: Noorwegen, Handboogschieten: Griekenland, Langlaufen: Oostenrijk, Klimmen: Zwitserland,
Teambuildingactiviteit: Australië, Tennissen: Frankrijk, Fietstrein-skelterrace: Holland, Kruisboogschieten: China, Darten: Engeland,
Pistoolschieten: Duitsland.
Welk team verdiend de meeste euro’s en gaat er met de prijs vandoor?

Veelzijdige evenementen locatie
Polysport is gelegen aan de rand van de Nationaal Park Veluwezoom in de plaats Dieren. Nationaal Park Veluwezoom is een van de
grootste aaneengesloten natuurgebieden van Natuurmonumenten. Met zijn uitgestrekte bossen, heidevelden, voormalige stuifzandvlaktes en
bijzondere landgoederen is het ook een van de meest afwisselende gebieden. Zomers raakt u betoverd door bloeiende heide. In de herfst is er
de geur van gevallen bladeren. ‘s Winters is het landschap in een diepe winterslaap. Het biedt de mogelijkheid tot het maken van urenlange
wandelingen en fietstochten!
Al sinds 1995 is Polysport gespecialiseerd in het organiseren van bedrijfsbijeenkomsten (vergaderingen, bedrijfsuitjes,
personeelsfeesten), team-uitjes en themafeesten. Onze unieke accommodatie aan de rand van de Veluwe is geschikt voor groepen van
2 tot 300 personen.

Dit bedrijfsuitje is inclusief:
Ontvangst met koffie, thee en apfelstrudel
Activiteit
Drankje en hapje
Borrelen
Het 10-landen buffet
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Het 10-landen nagerechtenbuffet
Prijsuitreiking

Prijs: € 69,25 p.p.
(exclusief voor groepen van 150-250 personen)

Extra's
Drankenarrangement (eenvoudig) van 17.30 tot 21.00 uur is mogelijk voor slechts € 18,00 p.p.
De prijzen van dit bedrijfsuitje op de Veluwe zijn geldig tot 31 december 2019.
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