Alles voor een geslaagde Teambuilding !!!

Escape From Work
Combineer de beleving van een escaperoom met uitdagende en originele activiteiten.
Ga de strijd aan met de andere teams, verzamel extra aanwijzingen tijdens de teamactiviteiten en start als favoriet in de
finale. Tijdens de FINALE krijgt elk team een identieke kluis. Werk samen, ontcijfer de raadsels, kraak de codes en open
als eerste de kluis, maar pas op voor de valkuilen. Een echte aanrader.

Planning
Dit programma kan doorgaan op onze locatie te :
Kasterlee: Onze gezellige Pop‐Up is gelegen in Houtum te Kasterlee vlakbij de Kleine Nete. Houtum z/n , 2460 Kasterlee
Schaffen: B&B Witte Hoef is gelegen tussen de velden en boomgaarden. Wittehoefstraat 12, 3290 Schaffen
Het programma duurt in totaal 3 uur, het startuur kan in samenspraak gekozen worden.
✓ Ontvangst met koffie, thee, fruitsap en waters.
✓ Teamindeling & briefing door onze begeleiders. De groep wordt ingedeeld in
teams van +/- 8 personen die het tegen elkaar opnemen.
✓ Start, de teams doorlopen de activiteiten.
✓ Prijsuitreiking, bekend maken van het winnend team.
✓ Eventueel afsluiten met een lekkere Barbecue .

Activiteiten
De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier kunnen deelnemen.
Onderstaande activiteiten zijn inbegrepen in het programma.

Pistool schieten

Toren van Hannoi

Team-bike

Nauwkeurigheid, een arendsoog
en een vaste hand zullen hier het
verschil maken.

Denk logisch na en verplaats de
toren. Toch niet zo makkelijk
als het lijkt !

Op deze duo-bike is er geen stuur.
Trappen, remmen en samenwerken
zijn de ingrediënten om sneller te zijn
dan je tegenstander.

Levend Tafelvoetbalspel

Blind 4 op rij

Archery-Tag

Probeer zoveel mogelijk doelpunten
En tactische oefening en een
Schakel met pijl en boog je
te scoren. Ronddraaien is niet
geheugentest voor het ganse team.
tegenstanders uit, maar zorg ervoor
toegestaan.
dat je zelf niet geraakt wordt.
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Laddergolf

Diamant roof

Finale: Kraak de kluis

Een heel tof en spannend spel.
elke speler mag 3 keer gooien.
Het spel eindigt als een team 21
punten scoort.

Een combinatie van korte
opdrachten. Blijf kalm maar denk aan
de tijdslimiet! Welk team zal de
grootste buit maken?

Gebruik je aanwijzingen, ontcijfer de
codes en kraak als eerste de kluis.
Zowel binnen als buiten mogelijk. Elk
team heeft dezelfde kluis.

Begeleiding
Onze begeleiders verwelkomen de deelnemers , geven een leuke briefing, en zorgen ervoor dat alles veilig en vlot
verloopt. Ze zijn van het begin tot het einde betrokken en zorgen voor een persoonlijk aanpak.

Pakketprijs : Escape From Work
Excl. BTW

Incl. BTW

Groepen vanaf 14 personen:

€ 40 pp

€ 48,40 pp

Totaalprijs voor groepen kleiner dan 14 personen:

€ 560

€ 677.60

Inbegrepen
Koffie/thee, fruitsap en waters bij ontvangst. Al de activiteiten, professionele begeleiding, prijs voor het winnende team,
unieke locatie, volledige organisatie.
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Extra’s / opties
Al onze programma’s hebben een sterke basis, maar kunnen nog uitgebreid worden met extra activiteiten en catering.
Eventuele extra activiteiten:

Street – Race OF Powertun

Afhankelijk van de gekozen locatie !
Een spectaculaire snelheidsproef met
buggy’s. Chauffeur en passagier
werken samen om de race te winnen
Extra € 12 pp / + 30 min

Reuze Katapult

Frisbee Golf

Schiet naar het veld van de
tegenstander. Slaagt het andere team
erin om de bal op te vangen?
Extra € 5 pp / + 20 min

Met zo min mogelijk worpen de frisbee
doelen bereiken. Heerlijk relaxed
tussen de boomgaarden.
Locat-Express inbegrepen
Extra € 8 pp / + 30 min

Catering: starten met ontbijt, lunch of afsluiten met een barbecue, vraag naar onze catering voorstellen.
Verzekering: er is de mogelijkheid om een verzekering Lichamelijke ongevallen af te sluiten. De meeste Arbeidsongevallen
verzekeringen dekken dit risico standaard, best wel even na te vragen / te melden bij de verzekeraar. Meer info op
aanvraag.
Bovenvermelde meerprijzen zijn excl. BTW 21%

Waarom Locat
✓ Professionele begeleiding met een persoonlijke aanpak
✓ Een mix van creatieve eigen activiteiten op een toffe locatie .
✓ De totale organisatie tot in de puntjes uitgevoerd: voorbereiding, uitvoering, catering, administratie.
Ons doel: collega’s/vrienden samenbrengen door originele activiteiten en creatief denken.

Escape From Work is reeds goedgekeurd door honderden bedrijven. Uiteraard bieden we ook maatwerk en denken we
graag met je mee over uw ideeën, dit zowel op onze locaties als op verplaatsing.
Heb je vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren en wij helpen u graag verder.
Alvast bedankt voor uw vertrouwen.
Met sportieve groeten,
het LOCAT-team
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