MONOPOLY EN BORRELEN

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 4 uur en 30 minuten
Locatie: Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht

PROGRAMMA
Speel Monopoly in het centrum van Nijmegen! Een geweldig spel om in teamverband te spelen.
Koopt u de Stevenskerk voor 4 miljoen of misschien de Waag?
Praat na afloop lekker na met een hapje en een drankje in een gezellig Nijmeegs café! Een teamuitje om nooit
te vergeten!
Onderstaande tijden zijn slechts ter indicatie

15:00 – 17.30 Monopoly
In teams van maximaal 6 personen gaat u de stad in. U krijgt van ons het volgende mee:
1. Speelbord
2. Vragen en opdrachten
3. Kaart van Nijmegen
Bij aanvang krijgt elk team € 10.000.000,- speelgeld. U staat continue in contact met de Makelaar via uw eigen
mobiele telefoon die u op weg helpt. Het spel werkt net als het 'echte' Monopolyspel. Bent u het eerst op de
juiste plaats, dan belt u de Makelaar. Geeft u het juiste antwoord en de bijbehorende som geld, dan bent u de
nieuwe eigenaar. Het volgende team dat op uw locatie komt, moet nu huur betalen.
Werk goed samen en bezit aan het eind de meeste gebouwen en pleinen.
Oh ja, vergeet niet langs start te gaan!

17:30 – 18:00 Monopoly prijsuitreiking
Tijd om te zien wie de meeste gebouwen, straten en pleinen bezit. U heeft nog de kans om met de andere
teams te onderhandelen!
Wie wordt de winnaar?

17.30 - 19.30 Borrelarrangement (2 uur)
Sluit uw teamuitje af met een gezellige borrel. Twee uur onbeperkt drinken met bier, fris, wijn, koffie en thee.
Natuurlijk komen wij langs met lekkere warme hapjes!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Monopoly met alle spelattributen
Begeleiding van de makelaar
Prijsuitreiking met een prijs voor het winnende team incl. een consumptie
Borrelarrangement voor 2 uur
2x warme borrelhapjes

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 42,22

€ 49,75

8

20 - 49 personen

€ 39,74

€ 46,75

8

vanaf 50 personen

€ 37,27

€ 43,75

8

