WANDELSPEURTOCHT - WIE IS
DE ...? DINNER GAME

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 5 uur en 30 minuten
Locatie: Nijmegen

PROGRAMMA
Ben jij een echte speurneus? Wij hebben een fantastische route door Nijmegen uitgezet, maar die vind je alleen
door een stukje hoogstaand speurwerk. Ga jij de uitdaging aan?
Daarna Wie is de ...? Dinner Game. Wie kun jij nog vertrouwen?
Onderstaande tijden zijn ter indicatie.

15:00 – 17:00 uur Wandelspeurtocht
We geven je eerst een uitgebreide uitleg. Vervolgens gaan jullie in groepjes van 5 á 6 personen op pad. Je krijgt
een kaart en vragen mee voor onderweg. De route vind je door de vragen juist te beantwoorden.
De speurtocht leidt jullie langs de mooiste plekjes van Nijmegen. Maar dan moet je natuurlijk wel je best doen
om die juiste route te vinden!

17:00 – 17:15 uur Wandelspeurtocht prijsuitreiking
Het beste speurteam wordt aan het eind beloond met een mooie verrassing!

17:30 – 20:30 uur Wie is de ...? Dinner Game
Een spel vol intriges, sabotage en bedrog dat is 'Wie is de...?' Dinner Game.
De groep wordt door onze presentator opgesplitst in teams en in ieder team bevindt zich een ... Aan jou de taak
om de ... te ontmaskeren en zoveel mogelijk geld bij elkaar te spelen. Dit doe je door interactieve opdrachten
correct uit te voeren.
Met jouw team ga je de strijd aan tegen de andere teams voor de dag overwinning! Het team met het meeste
geld wint een leuke prijs.
De ...
Er wordt misleidt waar je bij staat. Houd de medekandidaten goed in de gaten en onthul de listen van de .... De
... zal er alles aan doen om de opdrachten te saboteren en daarbij niet ontmaskert te worden. Er ligt immers een
mooie prijs klaar voor de winnende ...
Heb jij de ... door en krijg jij het groene scherm te zien of ga je toch met een rood scherm naar huis?

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Goede en uitgebreide uitleg
Routekaart met vragen en opdrachten
Flesje drinken voor onderweg
Prijsuitreiking voor het beste team
Begeleiding van onze presentator
Driegangendiner
Prijsuitreiking voor het winnende team
Prijsuitreiking voor de beste ...

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 57,50

€ 66,25

2

20 - 49 personen

€ 55,84

€ 64,25

2

vanaf 50 personen

€ 54,19

€ 62,25

2

