STEPPEN - LUNCHEN - PUBQUIZ
VERSIE 2020

Minimaal aantal personen: 10
Tijdsduur: 5 uur
Locatie: Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven

PROGRAMMA
Doe eens een rondje door een stad op de step. Dat is pas genieten!
Aan het einde wacht een welverdiende lunch….en daarna testen we je kennis in de ras-echte pubquiz! Werk
goed samen, misschien win jij die leuke prijs wel.
Onderstaande tijden zijn slechts ter indicatie

10:00 – 11:00 Koffie of thee met een lekkernij
Het groepsuitje begint met een heerlijk kopje koffie of thee en iets lekkers.

11:00 – 13:00 Steppen in Nijmegen
Eenmaal op een step en iedereen voelt zich weer kind. Met steppen kun je op een originele en snelle manier
veel van Nijmegen zien. Je stept op eigen gelegenheid en kan kiezen uit meerdere steptochten op papier: langs
alle highlights van Nijmegen - of juist een rustige tocht door de mooie natuur die Nijmegen te bieden heeft.

13:00 – 14:00 Lunch
Na de steptocht staat een heerlijke lunch klaar. Eerst even lekker uitrusten om daarna met nieuwe energie te
scoren in de pubquiz!

14:00 – 16:00 PubQuiz
Pubquiz – versie 2020 komen de allerleukste onderwerpen aan bod!
Denk hierbij aan films, muziek, sport, geschiedenis, politiek en algemene vragen. Natuurlijk komen er ook super
leuke geluid, beeld- en film fragmenten aan bod!
Laat je hersens kraken tijdens deze oergezellige pubquiz! De perfecte combinatie van gezelligheid en
teamwork.
Wij dagen je uit! Heb jij kennis over elk onderwerp?!
Moge de beste winnen!Sleep jij de hoofdprijs in de wacht?!
Onze enthousiaste quizmaster zal deze 2 uur durende pubquiz begeleiden. In groepjes gaan jullie de strijd met
elkaar aan. Kortom, een uitje waar nog lang over nagepraat zal worden!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Huur van de steps
Een leuke route op papier
Flesje drinken voor onderweg
Lekkere lunch
PubQuiz met showmaster
Champagne voor het winnende team

BIJZONDERHEDEN
De pubquiz is ook in het Engels mogelijk, geef dit bij je reservering aan.

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 45,07

€ 52,75

1

20 - 49 personen

€ 43,42

€ 50,75

1

vanaf 50 personen

€ 41,77

€ 48,75

1

