Activiteiten

Tarieven 2019

Teambuilding
Expeditie Robinson 					
Incl. vuur maken, reuzencatapult en evenwichtsbalk.

v.a.

€ 21,00 p.p.

Bamboestieken					v.a.
Samen de langste brug bouwen of de hoogste toren,
met bamboe en elastieken.
Duur 1,5 uur, minimaal 12 personen.

€ 12,50 p.p.

Treasure Island					v.a.
Bouw een zeilvlot, strijd tegen een ander team en bereik
als eerst Treasure Island.
Duur 2,5 uur, minimaal 20 personen.

€ 23,95 p.p.

The Big Escape					
v.a.
Een unieke combinatie van puzzels en fysieke opdrachten
zoals suppen of blaaspijp schieten.
Duur 3 uur, minimaal 20 personen.

€ 23,95 p.p.

Duur 2,5 uur, minimaal 15 personen.

Actief
Swingtrike, lopifit of e-step				
v.a.
€ 24,75 p.p.
Toertocht op superhippe duurzame elektrische voertuigen.
Duur 1,5 uur, incl. boerenijsje. Minimaal 12 personen, vanaf 16 jaar.
Electric Off Road					
v.a.
Fluisterstil rijden door maisvelden en weilanden met een
Fatmax met brede banden en krachtige electromotor.

€ 26,50 p.p.

Duur 1,5 uur. Minimaal 12 personen, vanaf 16 jaar.
Bubble voetbal					v.a.
In een groot opblaasbaar pak voetballen, je tegenstander
omver duwen is toegestaan.

€ 19,00 p.p.

Duur 1 uur, minimaal 15 personen.
Flyboarden
					
v.a.
€ 49,95 p.p.
Als superman vliegend over het water, met enorme waterstralen.
Duur 2 uur, minimaal 12 personen, leeftijd minimaal 17 jaar.
Survival & kanotrail					
v.a.
Tokkelen en slingeren over het water, in combinatie met
een kanotrail puzzeltocht.

€ 20,00 p.p.

Duur 2,5 uur, minimaal 12 personen.
Highland games & boogschieten			
v.a.
Traditionele Schotse spelen met diverse concentratie en
kracht onderdelen, waaronder handboogschieten.
Duur 2,5 uur, minimaal 15 personen.
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Onthaasten
E-sloep GPS varen 					
Zelf sloepvaren door Nationaal Park De Alde Feanen.

v.a.

€ 16,00 p.p.

Handboogschieten 					v.a.
Onder begeleiding handboogschieten aan het water.
Duur 1 uur, minimaal 12 personen.

€ 11,00 p.p.

GPS wandel-fietstocht 				
v.a.
Wandelen door het trilveenmoerasbos, fietsen over
schelpenpaadjes door de weilanden, met de pont over.
Duur 2,5 uur, minimaal 12 personen.

€ 12,50 p.p.

Duur 2 uur, minimaal 8 personen.

GPS wandeltocht 						
gratis
Wandelen door Nationaal Park De Alde Feanen. Langs petgaten,
uitkijktorens en door het trilveen moerasbos.

Indoor
Bezoek skûtsjemuseum				
v.a.
Proef de sfeer van teer en taan en luister naar de mooie
verhalen uit vervlogen tijden.
Incl. verteller, duur 1,5 uur, minimaal 12 personen.

€ 5,00 p.p.

Escape room						
v.a.
100 jaar terug in de tijd, aan boord van een skutsje, zoek het
ondergeschoven kindje, je hebt het een uur.
duur 1,5 uur, min. 5 personen - max. 21 personen.

€ 16,95 p.p.

VR-Room						
v.a.
€ 13,95 p.p.
Stap in de virtuele wereld. Van een rustieke onderwaterwereld
tot in een angstaanjagende acht baan.
duur 1,5 uur, minimaal 8 personen.

Activiteiten kunnen alleen geboekt worden in combinatie met een
arrangement. Voor uitgebreide informatie kijk op www.annnage.nl
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