VR EXPERIENCE - STEPPEN

Minimaal aantal personen: 2
Tijdsduur: 4 uur en 15 minuten
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
Stap in de wereld van Virtual Reality en ga volledig op in een game of ervaring. Daarna ga je sportief per step
Den Bosch verkennen.

13.00 – 14.00 Ontvangst met een consumptie
Je begint de dag rustig met een consumptie in een leuk café in het centrum van Den Bosch.

14.00 – 15.15 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?

15.30 – 17.30 Steppen
Met de step kun je op een rustige manier kennis maken met Den Bosch. Met een van onderstaande routes op
zak ga je op eigen gelegenheid op pad.

1.Steptocht Den Bosch
Deze tocht brengt je naar de belangrijkste bezienswaardigheden van Den Bosch. De eeuwenoude Stadswallen,
de Sint Jans Kathedraal en het prachtige natuurgebied de Bossche Broek. Met de step vlieg je van de ene
highlight naar de andere.

2.Historische steptocht Den Bosch
Den Bosch is een stad met een rijke historie en bijzondere highlights. Tijdens de route lees je interessante
feiten over de geschiedenis van Den Bosch. Step langs de eeuwenoude stadswallen en het prachtige fort de
Citadel. De combinatie cultuur, geschiedenis en steppen maakt de tocht tot een uniek dagje uit.

Tip:
Je kunt er ook voor kiezen om een stepspeurtocht te doen (+ € 4,- per persoon).
Met deze tocht gaan jullie in groepjes op pad en krijgen een route mee die langs de hoogtepunten van de stad
gaat. Onderweg moet je verschillende vragen beantwoorden over deze bezienswaardigheden. Na een ruime 2
uur kom je weer bij de startlocatie aan, waar de opdrachten worden nagekeken en de winnaars een leuke prijs
krijgen!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Toegang tot VR Room
Professionele begeleiding
Incl. 1 consumptie
Goede en uitgebreide uitleg
Keuze uit verschillende routes
Huur van de step
Flesje drinken voor onderweg

BIJZONDERHEDEN
Vaste start tijden VR-Experience: 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

€ 46,96

€ 51,50

2

20 - 49 personen

€ 46,13

€ 50,50

2

vanaf 50 personen

€ 45,31

€ 49,50

2

