50 TINTEN GRIJS WIJNARRANGEMENT

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 3 uur
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
Ladies only!
Hoe goed ken jij je vriendinnen? En hoe goed kennen zij jou eigenlijk? Na 50 Tinten grijs behoren jullie diepste
en spannendste geheimen tot het verleden! Geniet na dit spannende spel van een heerlijk wijn arrangement
met top wijnen.

19.00 – 21.00 What happens in Den Bosch stays in Den Bosch
We beginnen met het ondertekenen van een geheimhoudingscontract. Er mag natuurlijk niets naar buiten
komen van wat er vanavond gebeurt en besproken wordt.
Het spel draait allemaal om punten verdienen. Wie de meeste punten verzamelt, wint het spel. Heel simpel dus.
De punten zijn op twee manieren te verdienen: in de vragenronde en met doe-opdrachten. En die zijn natuurlijk
niet zo eenvoudig!

Truth and dare
Reken bij de vragenronde op pittige vragen en verrassende antwoorden! Biecht jij eerlijk jouw aantal
bedpartners op? Deel jij vanavond je stoutste fantasieën? En…durf jij je vriendinnen te vragen naar de meest
intieme slaapkamergeheimen?
En dacht je dat je bij de vragenronde alles al had gehad? Het spannendste moet nog komen! Speel het spelletje
verboden woord (mét een ball gag in je mond!). Of raad geblinddoekt het pikante speeltje.
In de slotronde blijkt of je echt goed geluisterd hebt naar de geheimen van je vriendinnen. Weet jij nog hoe dat
eerste vriendje heette of wie de grootste sexblunder beleefde?
Laat al je remmen los en beleef een onvergetelijke avond waar nog lang over nagepraat wordt. Maar niks
verder vertellen hè!

21.00- 22.00 Wijnarrangement
Een wijnliefhebber? Dat komt goed uit. Wij hebben drie topwijnen uitgekozen. U gaat genieten van een Riesling
( wit droog), Viognier (droog wit) en trampinillo ( rood).

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Enthousiaste begeleiding
Gewaagde attributen en opdrachten
Prijs voor de winnaar
3 topwijnen

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 32,64

€ 39,50

8

20 - 49 personen

€ 30,99

€ 37,50

8

vanaf 50 personen

€ 29,34

€ 35,50

8

