HET SLIMSTE TEAM
Een gevarieerd en origineel GPS bos avontuur
waarbij het slimste team zal zegevieren!

Met de gps als gids nemen jullie het op tegen de andere teams!
Ronde 1: Gps bos avontuur
Met GPS als gids gaan de teams op zoek naar virtuele faculteiten. Slagen ze hier voor hun examen dan halen ze
een diploma en kunnen ze hun tocht voortzetten. Hebben ze een tekort dan volgt een ludiek herexamen.
Ronde 2: Teamopdrachten & Quizmaster
De teams nemen het tegen elkaar op bij ludieke teamactiviteiten, quizrondes en kunnen zo hun scores overtreffen.
Wie speelt zijn tegenstanders naar huis en wordt voor één jaar het slimste team?
Programma en planning:
• ontvangst bij Ark van Noë
• het programma duurt in totaal 3 uur
• het startuur kan in samenspraak gekozen worden
• vervoer met de Locatram naar de Kabouterberg voor het GPS bosspel
• tweede ronde met activiteiten en quiz
• bekend maken van het slimste team
• eventueel afsluiten met BBQ
Teamindeling:
De groep wordt ingedeeld in verschillende teams (4-6 pers.) die het tegen elkaar zullen opnemen.
Begeleiding en activiteiten:
Enthousiaste begeleiders geven een duidelijke en leuke briefing, houden de scores bij en zorgen ervoor dat alles
veilig en vlot verloopt. De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier kunnen
deelnemen.
Vraag naar onze cateringmogelijkheden!
Bekijk de verschillende locaties met bijhorende catering.  

Arkstraat 6 - 2460 Lichtaart
www.arkvannoe.be - 014 51 41 42

inbegrepen in dit programma:
Ronde 1: Gps bos avontuur

Karabijn schieten

GPS bos avontuur
In de bossen van Kasterlee gaan de
teams op zoek naar de verschillende
faculteiten. Slagen ze voor hun examen
dan behalen ze een diploma, hebben
ze een tekort dan volgt er een ludiek
herexamen (magische kaarten, bierspel,
frankskes).

Nauwkeurigheid, een arendsoog en een
vaste hand zullen hier het verschil maken. De punten van de teamleden worden samen geteld.
Matchball
Levensgroot tafelvoetbalspel waarbij de
deelnemers zijn vastgeriemd en enkel
van links naar rechts kunnen bewegen.
Het opzet van dit spel is zoveel mogelijk
doelpunten te scoren. Ronddraaien is
niet toegestaan.

Ronde 2: Teamopdrachten & Quizmaster
XXL-toren van Hanoi

Quizmaster

Het doel van het spel is om de complete
toren te verplaatsen naar een andere
plaats: er mag slechts 1 deel tegelijk
worden verplaatst en nooit mag een
grotere op een kleinere rusten.

Verschillende quizrondes waarbij de
teamleden hun algemene kennis samen
moeten gebruiken, om zo weinig mogelijk fouten te maken.

Blind op een rij
Zoek de juiste strategie en zorg ervoor
dat je team als eerste alles op een rij
heeft.

Prijsofferte Het slimste team

Totaalprijs voor groepen tot 12 personen:
Vanaf 13 personen
Prijzen zijn excl. BTW 21%

€ 420
€ 35 pp

Inbegrepen:
Vervoer met de Locatram naar het bos, zoektocht en vragen op GPS,
materialen voor proeven, interactieve quiz, professionele begeleiding.
Extra’s :
BBQ: vanaf € 23 • broodjeslunch: vanaf € 13 • pasta: vanaf € 13 • 3-gangen
menu: vanaf € 28 (meer info op onze cateringfiche)
Al deze prijzen zijn per persoon en excl. BTW.
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