Prijzen

Onderstaande arrangementen zijn slechts voorbeelden. Uw programma kunt u volledig naar eigen
wens samenstellen. No worries, mate!
Combinaties van activiteiten zijn veel voordeliger dan de activiteiten apart, want de aanloopkosten
hoeft u maar eenmaal te betalen. Met plezier maken we een offerte voor u en adviseren een
locatie. Vertel ons waar in de buurt het evenement moet plaatsvinden en uw budget. We denken
graag met u mee, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen.
De prijzen zijn inclusief begeleiding, materialen, email-teasers, foto-CD, ongevallenverzekering,
CO2-compensatie en presentjes bij de games.
De prijzen zijn exclusief BTW, catering en locatiehuur.
Spring jitters: 15% korting!
Get the Aussie fever!

•

Down Under Culture
4 – 100 personen. Boomerang Games tot 63 personen, parallelprogramma mogelijk

Vaste prijs tot 12 personen

Prijs p.p. 12 – 100 personen

€ 492 418,20

€ 41 34,85

Tijdsduur: 3 uur.
Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor.
Proef de Aboriginal cultuur, hun beide symbolische talen van beeldenschrift
of muziek, en/of hun jachttechniek. Combineer AboArt TeamPainting of
Goanna Painting met Doe de Didgeridoo of Boomerang Games.
Enerverende culturele ervaring met momenten van opperste concentratie,
verbazing, creativiteit, lachsalvo’s en met een uniek aandenken.

•

Toss & Throw
4 – 72 personen

Vaste prijs tot 12 personen

Prijs p.p. 12 – 72 personen

€ 456 387,60

€ 38 32,30

Tijdsduur: 3 uur.
Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor.
Twee werpspelen uit de oudheid: CornHole en Boomerang Games. Ervaar
een koloniaal werpspel uit de Outback en de eeuwenoude jachttechniek van
de Aboriginals, beide wereldwijd een ware rage op dit moment. Twee
spannende games voor alle leeftijden omdat je zowel rustig als actief kunt
spelen. Een tactisch en zeer verslavend teamspel.

•

Survive the Never Never
6 - 63 personen

Vaste prijs tot 12 personen

Prijs p.p. 12 – 63 personen

€ 456 387,60

€ 38 32,30

Tijdsduur: 3 uur. Kan ingekort, zie Down Under Activities.
Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor.
Optioneel: interactieve evaluatie van de onderlinge samenwerking.
Om uit de Never Never te ontsnappen staan jullie pittige Down Under
uitdagingen te wachten. Spannende game met een hoge fun-factor, een
combinatie van competitie, teamwork en vindingrijkheid. Alleen ben je
kansloos… alleen als team overwin je de Never Never!

•

Kolonisten van OZ
6 - 36 personen

Vaste prijs tot 12 personen

Prijs p.p. 12 – 36 personen

€ 456 387,60

€ 38 32,30

Tijdsduur: 3 uur. Kan ingekort, zie Down Under Activities.
Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor.
Optioneel: interactieve evaluatie van de onderlinge samenwerking.
Beleef de beproevingen van de eerste kolonisten. Tactisch teamspel met
een hoge fun-factor, vol actie, inventiviteit, behendigheid en strategie. Bind
in kleine teams de strijd aan op 9 onderdelen. Welk team heeft de Ozzitude
en sprokkelt de meeste punten bij elkaar?

•

Urban WalkAbout
6 – 100 personen

Vaste prijs tot 12 personen

Prijs p.p. 12 – 100 personen

€ 480 408,00

€ 40 34,00

Tijdsduur: 3,5 uur.
Locatie: iedere wat grotere stad.
Start- en eindpunt, borrel of diner op de locatie van uw keuze.
Ontdekkingstocht in de stad naar de 5 belevenissen van de 5 zintuigen. Om
te slagen heb je de hulp nodig van de passanten en winkeliers.
Samenwerken, lef, creativiteit, onderhandelen en communicatie zijn de
sleutelwoorden. Een ludiek stadsspel waarvan jong en oud fanatiek wordt.

•

Down Under Activities
Dit zijn los te boeken activiteiten uit Survive the Never Never en Kolonisten van Oz.

Tijdsduur
1 uur
1,5 uur
2 uur
2,5 uur

Vaste prijs tot 12 personen
€ 312
€ 348
€ 384
€ 420

Prijs p.p. 12 – 63 personen

265,20
295,80
326,40
357,00

€ 26
€ 29
€ 32
€ 35

22,10
24,65
27,20
29,75

Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor.
Kies uit losse activiteiten tot 63 pers
• swamp crossing
• noodsignaal tangram
• waterloop (outdoor)
• vuur maken met vuurstick (outdoor)
• canyon fishing
• hoefijzer werpen
• Coober Pedy blindloop

•
•

Kies uit losse activiteiten tot 36 pers
• telegram zenden
• watertoevoer aanleggen
• vis hoepelen
• lasso werpen
• quicksand crossing
• pleebril tossen
• billabong loop

Survive the Never Never of Kolonisten van Oz
Doe de Didgeridoo of Boomerang Games of CornHole
Kolonisten van Oz 6 tot 36 pers.

Vaste prijs tot 12 personen

Prijs p.p. 12 – 63 personen

€ 612 520,20

€ 51 43,35

Tijdsduur: 4 uur excl. tijd voor pauze tussendoor.
Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor.
Optioneel: interactieve evaluatie van de onderlinge samenwerking.
Enerverende teambuilding en culturele Down Under ervaring met een grote
dosis fun. Na al die enerverende uitdagingen in de outback, terug naar je
kern met de didgeridoo. Of maak je Down Under Experience juist actiever
met nog een werpspel eraan toegevoegd. Get the Aussie Fever!

•
•
•

AboArt TeamPainting
Doe de Didgeridoo of Boomerang Games of CornHole
Survive the Never Never of Kolonisten van Oz
Kolonisten van Oz 6 tot 36 pers.

Vaste prijs tot 12 personen

Prijs p.p. 12 – 63 personen

€ 804 683,40

€ 67 56,95

Tijdsduur: 5,5 uur excl. tijd voor pauze en lunch tussendoor.
Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor.
Optioneel: interactieve evaluatie van de onderlinge samenwerking.
Enerverende teambuilding en culturele ervaring met afwisselend momenten
van actie, opperste concentratie, verbazing, creatief denken en dolle pret.

Voorbeeldarrangementen

Tijd voor een organisatorisch opkikkertje? TeamEntertraining! Een pittige mix van
teamtraining en entertaining. Beproefde communicatie- en teambuildingsmodellen in een
origineel en eigentijds jasje. Een intrigerend geheel met Australië als rode draad en doorspekt
met de cultuur van de Aboriginals.

Go Down Under
and

Get On Top
Haal je het beste uit je team met de speciaal ontwikkelde games en activiteiten. Creëer een wijgevoel zonder wei-gevoel. Het wei-gevoel: bij teveel neuzen in dezelfde richting ontstaat een
kudde runderen. Maar zonder structuur alle neuzen een andere kant op geeft los zand. De
bundeling van individuele krachten tot een eenheid geeft uw team een enorme kracht.
Als je wilt opschieten, loop dan alleen.
Als je verder wilt komen, loop dan samen.
De spelen zijn niet alleen te gebruiken in trainingssituaties maar ook bij werkoverleg en in managementteams. Een nieuwerwetse aanpak doorweven met actie, humor, bezinning en inzicht.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, locatiehuur, catering en inclusief telefonische
voorbespreking, voorbereiding, begeleiding, materialen, activiteiten, ongevallenverzekering, CO2compensatie, foto-CD, teaser-email en presentjes winnaars.
•

TeamEntertraining

Tijdsduur
1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen

Vaste prijs tot 12 personen

Prijs p.p. vanaf 12 personen

€ 672 571,20
€ 1200 1020,00
€ 1728 1468,80

€ 56 47,60
€ 100 85,00
€ 144 122,40

Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor.
De TeamEntertraining-games:
 Corroboree – spel voor intensieve kennismaking
 Yabba Yabba - Droomtijd teamspel
 Survive the Never Never – teamvaardigheden
 Kolonisten van Oz - teamvaardigheden
 Bull Roarer – communicatiespel
 Kata Tjuta - interactiespel Roos van Leary
 Emu Dreaming – kernkwaliteiten
 Bunyip – meervoudige intelligentie
 Dessert Goanna – teamspel teamdoelmatigheid

Tijdsduur:
2,5 uur
1 uur
1,5 - 3,5 uur
1,5 - 3,5 uur
3 uur
2,5 uur
2,5 uur
2 uur
2,5 uur

Naast de speciaal door ons ontwikkelde TeamEntertraining-games kunnen
ook bepaalde teambuildingsactiviteiten die we onder TeamEvents aanbieden, reflecterend worden ingezet.

