Actief op Texel
Al voor €…. per persoon
Actief op het eiland elkaar op een nieuwe manier leren kennen

Met het bedrijf een leuk en actief uitje op Texel? Tijdens dit uitje leer u uw collega’s op een nieuwe
manier kennen en gaat u samen veel plezier beleven. Hiernaast is er ook genoeg tijd om samen rustig
bij te praten.
Bij aankomst zal er bij de accommodatie een heerlijke barbecue klaar staan
waar en kan er ’s avonds worden genoten van het kampvuur bij de
accommodatie.
De volgende ochtend zal u starten vanaf de accommodatie in verschillende
groepen en de strijd met elkaar aangaan op tandems! Een fietspuzzeltocht
over het eiland langs verschillende bezienswaardigheden en met leuke
opdrachten.
Na een heerlijk lunch aan het strand gaat u de krachten van de
wind trotseren. Na een korte instructie kunnen de kites al snel de
lucht in. Als de beginselen van het powerkiten onder de knie zijn
kunt u al snel een grotere powerkite krijgen. Met deze kite kan u
zich laten meetrekken over het strand en zelfs trucks toepassen.
Voordat u weer op de fiets stapt kunt u nog aan het strand
genieten van een hapje en een drankje.
In de avond geniet u van een gezellig spel en daarbij heerlijk eten tijdens het Ik hou van Holland-diner.
Tussen de gangen door zullen er diverse opdrachten voorbij komen, van het spellen van moeilijke woorden
tot de Nederlandse geschiedenis aan toe.
Voordat u vertrekt kunt u nog gaan boogschieten.
Boogschieten komt niet puur op kracht aan, maar ook op
concentratie en ontspanning… Na een uitgebreide uitleg kan er
geschoten worden voor punten en kom je er achter wie de
ware Robin Hood van de groep is!

Ochtend

Middag
Aankomst Texel

Avond
BBQ bij accommodatie

Dag 2

Fietspuzzeltocht

Powerkiten, borrelen

Ik hou van Holland-diner

Dag 3

Boogschieten

vertrek naar huis

Dag 1

Catering
U zal verblijven in groepsaccommodatie Bloem en Bos 1, gelegen tussen den Burg en de Koog, dicht
bij het bos en het strand. De accommodatie is geschikt voor 16 personen en heeft een gezellige
woonkeuken en zitkamer. De bedden zijn verdeeld over verschillende kamers voor één, twee of drie
personen.
In de ochtend zullen er broodjes worden gebracht voor een heerlijk ontbijt. Lunch krijgt u onderweg
tijdens u uitje. De eerste avond zal u bij aankomst genieten van een heerlijke barbecue in de grote
tuin van bloem en bos. Na het avondeten kunnen er spelletjes gespeeld worden, een film worden
gekeken of marshmallows geroosterd worden bij een kampvuur.
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Fietspuzzeltocht
Powerkiten
Ik hou van Holland-diner
Boogschieten
Ontbijt, lunch en diner
Accommodatie

Bovenstaand arrangement kunnen we u aanbieden voor de totaalprijs van: €…. per persoon.
Prijs is op basis van 16 personen. Prijs is exclusief overtocht TESO en borrelen.

