Alles voor een geslaagde Teambuilding !!!

Winterteambuilding “ Casino & Race & Games “
Games – Fun – Food – Drinks - Ambiance
De Ideale winter teambuilding. Alle teams krijgen een bepaald startbedrag aan het begin van het Casino & Games

event aangereikt. Het programma bestaat uit indoor en outdoor activiteiten.
Bij elke activiteit zijn pokerfiches te verdienen, het team dat aan het einde de meeste chips over heeft is de
winnaar en die krijgt van ons een heerlijke fles bubbels als souvenir mee naar huis.
Planning
De activiteiten duren in totaal 4 uur, het startuur kan zelf gekozen worden
✓
✓
✓
✓
✓

Ontvangst met koffie, thee, fruitsap en waters in de Witte Hoef te Schaffen.
Teamindeling & briefing door onze begeleiders. De groep wordt ingedeeld in
teams van +/- 6 personen die het tegen elkaar opnemen.
Start, de teams doorlopen de activiteiten.
Prijsuitreiking, bekend maken van het winnend team.
Eventueel afsluiten met een uitgebreide Barbecue inclusief alle dranken voor 2 uur, menu zie 3e pagina

Activiteiten buiten

Buggy-race

Matchball

Archery-tag

Activiteiten Binnen:

1. Poker of blackjack tafel: ideaal als beginner of gevorderde, je krijg de bijstand van professionele croupiers.
2. Race-simulators: Racen tegen collega’s, vrienden , wie heeft dat nog nooit willen doen? Toon je race -skills
op je favoriete circuit en probeer sneller te rijden dan je tegenstanders. Onze professionele racesimulators
zijn aan elkaar gelinkt, dus de racewagens kunnen elkaar inhalen, (en zelfs van de baan rijden).
3. Kraak de kluis: Denk aan een escaperoom, maar i.p.v. te ontsnappen gaan we inbreken. O ntcijfer de
raadsels, kraak de codes en open als eerste de kluis, maar pas op voor de valkuilen. Een echte aanrader.
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Alles voor een geslaagde Teambuilding !!!
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.

Locatie:
B&B Witte Hoef is gelegen tussen de velden en boomgaarden. Wittehoefstraat 12, 3290 Schaffen
Vergaderzalen en voldoende parking zijn aanwezig. www.wittehoef.be

Pakketprijs : Casino & Race & Games Witte Hoef

Excl. BTW

Incl. BTW

Groepen vanaf 16 personen

€ 70 pp

€ 84,70 pp

Totaalprijs voor groepen kleiner dan 16 pers

€ 1120

€ 1355,20

Inbegrepen
Koffie/thee, fruitsap en waters bij ontvangst. Al de activiteiten, professionele begeleiding, prijs voor het winnende team,
unieke locatie, volledige organisatie

Opties
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.

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.

Onze activiteiten zijn 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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