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GPS Groepsspel
Het ideale uitje voor en gemixte groep van jong en oud
• Een echte GPS ontdekkingstocht
• Splits de groep en maak er een competitie van
• Voor aanvang of na afloop heerlijk met elkaar eten; verschillende arrangementen mogelijk
• Minimaal 10 personen
• Duur spel 2 - 2,5 uur
• Duur eten afhankelijk van gekozen arrangement
Niets is leuker om met je familie of vrienden een echte GPS ontdekkingstocht te doen.
Jullie gaan bepakt met digitale fotocamera en GPS op pad. Gezamenlijk gaan jullie aan
de hand van zelf ingevoerde coordinaten op zoek naar exact dezelfde locaties als op de
bijgeleverde foto’s en moet je hiervan zelf ook een foto maken. Dit zou zomaar eens een
wijzer van een kerkklok kunnen zijn. Of een deel van een raamkozijn of een waterpomp.
Tevens krijg je nog een opdrachten boekje mee waarin leuke en uitdagende vragen en
opdrachten staan. Deze vragen en opdrachten zijn ingedeeld in vragen of opdrachten
voor alleen de kinderen, gezamenlijk of alleen voor de ouderen. Je kunt dit spel met één
groep spelen maar het is natuurlijk ook leuk om de groep op te splitsen. Je kunt dit spel
dus echt competitief spelen. Wie er dan gewonnen heeft blijft spannend tot het einde.
Voorbeeld programma
De dagindeling hieronder is een voorbeeld van een “GPS Groepsspel” programma. Alle tijden zijn flexibel en passen wij waar
mogelijk naar uw wensen aan.
15.00 - 15.30 Uitleg programma
15.30 - 18.00 GPS Groepsspel
18.00 - 20.30 Driegangenmenu
Arrangementen GPS Groepsspel
GPS Groepsspel inclusief een 3-gangenmenu is al te boeken vanaf € 25,25 p.p. incl. BTW.
Wenst u een andere culinaire invulling? Wij doen u graag een persoonlijk voorstel dat past bij uw wensen.
Reserveringen
Voor reserveringen neem contact op via 0162-512406 of stuur een email naar info@boelaarszalencentrum.nl.
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