LUNCH - IK HOU VAN
HOLLAND - VR EXPERIENCE

Minimaal aantal personen: 10
Tijdsduur: 4 uur en 45 minuten
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
‘Ik hou van hooollaaaand, het landje aan de Zuiderzee…”
Komt deze tekst je bekend voor? Dan zit je vast elke zaterdagavond aan de buis gekluisterd!
Na deze vrolijke quiz is het tijd voor een heerlijke lunch zodat jullie lekker bij kunnen kletsen en je voor te
bereiden op de volgende activiteit… Stap in de wereld van de virtual reality en geef je over aan het onbekende.
De adrenaline giert door je lijf, durf je het aan….?

11.00 uur - 13.00 uur Ik hou van Holland
In Den Bosch, Eindhoven of Nijmegen wacht een oer- Hollandse quizmaster op jullie die van het uitje een
hilarisch spektakel zal maken! De gekste en leukste vragen komen in deze ‘’ Hollandse quiz’’ aan de orde. Onze
quizmaster zal de meest grappige vragen stellen en er zullen natuurlijk ook opdrachten moeten worden
uitgevoerd. Neem je Hollandse humor mee en het wordt een avond om nooit te vergeten! Jij houdt toch ook van
Holland?

13.00 uur - 14.00 uur Lunch
Heb je al trek gekregen? Dat komt goed uit. Er staat een heerlijke lunch 'Soep & Sandwich' voor u klaar. De
lunch bestaat uit één consumptie, een kom goed gevulde verse tomatensoep, ½ sandwich witbrood met
gekruide kipfilet, groene pesto, komkommer en verse sla en een ½ sandwich volkorenbrood met boerenkaas,
rode pesto, tomaat en verse sla.

14.00 uur - 15.15 uur VR Experience
Een VR Experience is een unieke ervaring die je lang na zal blijven. Voor 75 minuten bevind je je in een
compleet onbekende wereld en giert de adrenaline door je lichaam… Kies je er bijvoorbeeld voor om de strijd
aan te gaan met je vijanden in je favoriete gamewereld of heb je altijd al wel eens op het hoogste gebouw van
New York willen staan..? De Virtual Reality Room maakt het allemaal mogelijk!
De hele ervaring voelt realistisch aan, omdat je er volledig in zit. Hierdoor vergeet je de echte wereld om je
heen. Daag elkaar uit of werk samen tijdens een van onze vele VR games. Vooraf wordt een keuze gemaakt in
het aantal VR headsets dat jullie willen gebruiken. Zo is het mogelijk om tegelijkertijd te spelen of juist om de
beurt. Ben je competitief? Kies er dan voor om tegen elkaar te spelen. Door de multiplayer functie is het
mogelijk om elkaar daadwerkelijk te zien in de virtuele wereld. Daag je medespeler uit!
Tijdens een sessie in onze VR room verveel je je nooit! Als je zelf niet aan het spelen bent, kun je op het
scherm van je teamgenoten meekijken en hen assisteren met de game of gewoon genieten van het gestuntel.
Leer elkaar kennen en verbeter de onderlinge band van jouw team.
Kun jij het aan en durf je je over te geven aan de wereld van de Virtual Reality?

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Begeleiding van een enthousiaste quizmaster
Alle materialen en benodigdheden
Beamer + scherm
Hoofdprijs voor het winnende team
Heerlijke lunch
Toegang tot VR Room
Professionele begeleiding

BIJZONDERHEDEN
VR-room:
Vaste start tijden: 9.30 uur - 11.00 uur - 12.30 uur - 14.00 uur - 15.30 uur - 17.00 uur - 18.30 uur - 20.00
uur - 21.30 uur - 23.00 uur.
Geef bij je reservering de kamer voorkeur en starttijd aan.
Bij groepen groter dan 4 personen kan er van de 2 kamers een grote kamer gemaakt worden zodat je ook
met grotere gezelschappen terecht kan bij ons voor deze super leuke activiteit!

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 60,05

€ 67,00

1

20 - 49 personen

€ 59,22

€ 66,00

1

vanaf 50 personen

€ 58,40

€ 65,00

1

