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Bubbelbal, Archery Attack en Laser Quest in de Achterhoek Hilarisch groepsuitje

Gezelligheid in de Achterhoek
Wie met zijn bedrijf, familie of vrienden een leuke avond organiseert, wil natuurlijk achteraf terug kunnen zien op een geslaagd evenement
waarover men nog lang napraat en waaraan men met veel plezier zal blijven denken. Deze kans biedt de locatie in Doetinchem in de vorm
van leuke activiteiten. Bowlen, Laser Quest, of een Casinoavond of middag met diner in ons Bistro-restaurant, als combinatie of als los
arrangement, met een flinke dosis gezelligheid zijn dit de ingrediënten voor een unieke happening.

Bubbelbal Of Archery Attack
Bubble Voetbal of Bubbelbal is afkomstig uit Scandinavië en is het maffe spel waarbij je tegenstander de andere kant van het veld op beukt!
Als deelnemer zit je in een opgeblazen bal wat dit voetbalspel een geweldige dimensie geeft! Het spectaculaire hieraan is dat wanneer je je
tegenstander te lijf gaat niemand er iets van voelt. Je kunt dus elkaar ongecontroleerd te lijf gaan en omver beuken. Een hilarisch uitje!
Uiteraard gebeurt alles onder professionele begeleiding. Na een relaxte ontvangst krijg je een uitgebreide speluitleg door onze professionele
Bubbelbal begeleiding, zodat je alle ins en outs kent. Eerst worden de veiligheidsinstructies doorgenomen. Vervolgens maken we teams en
deze krijgen een laatste briefing over de te volgen strategie om elkaar omver te kegelen. Na het eerste fluitsignaal begint de strijd. Wie wordt
ondanks de vele “overtredingen “de winnaar van dit hilarische spel?
Archery Attack is de nieuwste teamsport in Nederland. Gewapend met een handboog en speciale rubber-pijlen (pijlen met een zachte
rubberen 'punt') ga je de strijd met elkaar aan. Archery Attack is een combinatie van boogschieten, paintball en trefbal. Omdat de pijlen een
zachte rubberen punt hebben is Archery Tag heel veilig maar wat het zo spannend maakt is de snelheid waarmee er geschoten kan
worden. Het verstoppen en ontwijken van pijlen die van alle kanten om je heen vliegen is werkelijk waar fantastisch!

Laser Quest
Even buiten de werkelijkheid vertoeven. Beslommeringen vervangen door heerlijke ontspanning, dit kan in de sensationele wereld van Laser
Quest. Laser Quest een fascinerend spel waar menselijke fantasie en technologische wonderen elkaar hebben gevonden. Futuristisch
bewapend met computer gestuurde laserguns rondsluipen in nevelige, mysterieus verlichte catacomben. Schimmen ontwijken en anderen
een fractie voor zijn in een sportieve strijd. Deze totaal nieuwe vorm van High –Tec recreatie heet: Laser Quest.
Een Lasergame duurt 20 minuten, inclusief 5 minuten voor uitleg over de regels van het spel plus aantrekken van een speciaal vest, waarna
men 15 minuten een spel gaat spelen in een arena van 400 m². De inrichting van deze arena is bizar, mysterieus en iedere keer weer
verrassend, maar wel volkomen veilig. Spiegels in combinatie met geraffineerde verlichting, onheilspellende geluidseffecten en
rookmachines scheppen een sfeer die voor onweerstaanbare opwinding zorgt.

Bij dit Hilarisch Groepsuitje in de Achterhoek is inbegrepen:
Bubbelbal OF Archery Attack
2 spellen Laser Quest
Professionele begeleiding

Prijs: € 37,50 p.p. op basis van minimaal 15 personen.
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U heeft de mogelijkheid om uw groepsuitje uit te breiden met bijvoorbeeld een barbecue, buffet of steengrill menu etc.
Informeer naar de mogelijkheden en prijzen.
De prijs van dit Hilarisch Groepsuitje in de Achterhoek is geldig tot en met 31 december 2021.
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