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Actief op wielen - Motorische uitdaging!

Dat doet het hart sneller Kloppen!
De adrenaline giert u door het lijf bij deze activiteiten. Karten op de outdoor kartbaan met onze racekarts? Kennis maken met de nieuwste
rage overgewaaid uit Amerika; het Segway rijden? Quadrijden op het behendigheidscircuit? Lekker uitwaaien op de oldtimer solexen?
Landrover Safari door het Twentse off road terrein?Het zijn slecht enkele voorbeelden uit het scala aan gemotoriseerde activiteiten die op
locatie mogelijk zijn. Uiteraard zijn er 1001 alternatieven voor degene die niet van gemotoriseerde activiteiten houden.

Het programma
Afhankelijk van uw programma ontvangen we u met een drankje naar keuze. Na een kort welkom van Everloo Events gaat u deelnemen
onder professionele begeleiding uit een van onderstaanden arrangementen. Snelheid en behendigheid zijn de sleutelwoorden tijdens deze
dag. U wordt bloot gesteld aan motorische uitdagingen, eventueel in combinatie met niet motorische activiteiten om de prijs per persoon
financieel aantrekkelijker te maken. We delen de groep op in verschillende teams. De teams rouleren langs de diverse activiteiten. De duur
van het programma is 2-4 uren.

Aanpassen naar eigen smaak?
Tuurlijk is het mogelijk onderdelen te vervangen of uit te breiden. Denk aan bijvoorbeeld handboogschieten, tokkelen, high ropes course,
solex, demonstratie schapendrijven, beach games, Wie is de mol? of graffiti workshop. Met veel plezier werken we een offerte op maat voor u
uit.

Bij dit arrangement is inbegrepen:
Arrangement A Quadrijden en Boogschieten is inclusief:
voorbereiding en organisatie
deskundige begeleiding
quadrijden
boogschieten
alle materialen
huur terrein en vergunningen

Prijs vanaf: € 29,00 p.p. exclusief 21% BTW op basis van een minimumbedrag van € 785,00 excl 21% BTW.
Arrangement B Segwayrijden en Boogschieten is inclusief:
voorbereiding en organisatie
deskundige begeleiding
segwayrijden rijden
boogschieten
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alle materialen
huur terrein en vergunningen

Prijs: € 35,00 p.p. exclusief 21% BTW op basis van een minimumbedrag van € 785,00 excl 21% BTW.
Meerprijs Karten: € 17,50 p.p.
Meerprijs Solex: € 35,00 p.p.
Duur arrangementen 2-3 uren.
De prijzen van deze arrangementen zijn geldig tot en met 31 december 2022.
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