Activiteiten

Tarieven 2021

CORONAPROOF ACTIVITEITEN

De volgende activiteiten voldoen aan de richtlijn en van de RIVM.
Klik op een activiteit voor uitgebreide informatie . Klik hier voor het complete
activiteiten aanbod.

Teambuilding
Expeditie Robinson 					v.a.

€ 21,00 p.p.

Incl. vuur maken, reuzencatapult en evenwichtsbalk.
Duur 2,5 uur, minimaal 15 personen.

Escape Case 					v.a.

€ 10,00 p.p.

Een uitdagende escape room in een koffer.
Duur 1 uur, minimaal 2 personen.

Actief
Swingtrike, lopifit of e-step			

v.a.

€ 24,95 p.p.

Electric Off Road					v.a.

€ 26,95 p.p.

Toertocht op superhippe duurzame elektrische voertuigen.
Duur 1¼ uur, incl. boerenijsco. Vanaf 4 t/m 25 personen.
leeftijd minimaal 16 jaar.

Fluisterstil rijden door maisvelden en weilanden met een
Fatmax met brede banden en krachtige electromotor. Incl. boerenijsco.
Duur 1¼ uur. Vanaf 4 t/m 25 personen. leeftijd minimaal 16 jaar.

Flyboarden
					v.a.
€ 49,95 p.p.
Als superman vliegend over het water, met enorme waterstralen.
20 minuten flyboarden per persoon (met instructie).
Vanaf 8 t/m 25 personen. leeftijd minimaal 16 jaar.

Survival & kanotrail				v.a.

€ 20,00 p.p.

Tokkelen en slingeren over het water, in combinatie met een
kanotrail puzzeltocht. Duur 2,5 uur. Vanaf 6 t/m 15 personen.

Onthaasten
Natte laarzen pad 					v.a.

€ 3,50 p.p.

Wandelen door het verdronken land van Nationaal Park De Alde Feanen
inclusief een paar goede laarzen.
Duur 25 - 60 minuten, Vanaf 2 personen.

E-sloep GPS varen 					v.a.

€ 22,50 p.p.

Zelf sloepvaren door Nationaal Park De Alde Feanen.
Duur 2 uur, Vanaf 4 t/m 40 personen.
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Handboogschieten 					v.a.

€ 11,00 p.p.

GPS wandel-fietstocht 				v.a.

€ 12,50 p.p.

Onder begeleiding handboogschieten aan het water.
Duur 1 uur, Vanaf 8 t/m 15 personen.

Wandelen door het trilveenmoerasbos, fietsen over
schelpenpaadjes door de weilanden, met de pont over.
Duur 2,5 uur, Vanaf 8 t/m 25 personen.

Indoor
Bezoek skûtsjemuseum				

v.a.

€ 7,50 p.p.

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