STADSWANDELING MET
PROFESSIONELE GIDS DINERQUIZ

8.6
Minimaal aantal personen: 12
Tijdsduur: 6 uur
Locatie: Den Bosch en Eindhoven

PROGRAMMA
Den Bosch is dé stad voor een geslaagd groepsuitje! Onze stadsgids laat je alle mooie plekjes zien. Leuke
kleine straatjes, smalle steegjes, de Sint Jan, de Markt en de Uilenburg.
Ga vervolgens de strijd aan tijdens de oergezellige pubquiz waar je ondertussen geniet van een overheerlijk
driegangendiner.
Onderstaande tijden zijn slechts ter indicatie

14:00 – 15:00 uur Koffie/thee met mini Bossche bol
We ontvangen je in het centrum van Den Bosch.
Hier kun je eerst even bij elkaar komen onder het genot van een kopje koffie met een mini Bossche bol.
Daarna gaan jullie op pad om Den Bosch te ontdekken.

15:00 – 16:30 uur De Bossche Gidswandeling
Ontdek onder leiding van een professionele gids de prachtige geheimen van Den Bosch.
Je zal verbaasd zijn van al het moois dat de stad te bieden heeft!

17:00 – 20:00 uur DinerQuiz
In onze DinerQuiz nemen de teams het tegen elkaar op.
Ondertussen geniet je van een overheerlijk driegangenmenu.
Bourgondisch genieten en een gezellige quiz staan garant voor een geslaagd avondje uit!

Quiz
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 jou uit! Heb jij kennis van 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
Het spel kan ook apart gespeeld worden van het diner, dan ga je eerst heerlijk dineren en daarna de quiz
spelen. Dan duurt het arrangement 4 uur. Kies je ervoor om de quiz tijdens het diner te spelen dan duurt het
ongeveer 3 uur in totaal.

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Koffie/thee met een mini Bossche bol
Professionele stadswandeling van 1,5 uur
Driegangendiner
Quiz

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 62,49

€ 70,50

1

20 - 49 personen

€ 60,84

€ 68,50

1

vanaf 50 personen

€ 59,19

€ 66,50

1

