Activiteiten

Tarieven 2022

Teambuilding
Expeditie Robinson 						€ 25,95 p.p.
Incl. vuur maken, reuzencatapult en evenwichtsbalk.
Duur 2 uur, minimaal 15 personen.
Expeditie Robinson XXL					
Met keuze uit de thema’s: land, zee of lucht.

€ 28,95 p.p.

Duur 3 uur, minimaal 15 personen.
Bamboestieken						€ 12,50 p.p.
Samen de langste brug bouwen of de hoogste toren,
met bamboe en elastieken.
Duur 1 uur, minimaal 12 personen.

Actief
Escape Sloepengame 						€25,00 p.p.
Kraak de scheepskist aan boord van je sloep. Je gaat met de e-sloep op
zoek naar de sleutellocaties in het labyrint van Nationaal Park De Alde Feanen
Duur 2,5 uur, minimaal 8 personen.
E-chopper, lopifit of e-step					
€ 26,25 p.p.
Toertocht op superhippe duurzame elektrische voertuigen.
Duur 1¼ uur, incl. boerenijsje. Minimaal 8 personen, vanaf 16 jaar.
Challenge 8							€ 13,25 p.p.
Ga met je team in het Nationaal Park wandelend op zoek naar hotspots.
Leuke foto- en video-opdrachten maar ook opdrachten waarbij wat lef
nodig is of waarbij je een beetje “out of the box” moet denken.
Duur 1½ uur. Minimaal 8 personen.
Flyboarden
						
€ 62,50 p.p.
Als superman vliegend over het water, met enorme waterstralen.
20 minuten flyboarden per persoon (met instructie).
Minimaal 12 personen, leeftijd minimaal 16 jaar.
Survival & kanotrail						€ 25,00 p.p.
Tokkelen en slingeren over het water, in combinatie met een
kanotrail puzzeltocht. Duur 3 uur, minimaal 8 personen.

Onthaasten
E-sloep GPS varen (2 uren)					
Zelf sloepvaren door Nationaal Park De Alde Feanen.
Duur 2 uur, minimaal 8 personen.

€ 15,00 p.p.

E-sloep GPS varen (3 uren)					
Zelf sloepvaren door Nationaal Park De Alde Feanen.

€ 17,50 p.p.

Duur 3 uur, minimaal 8 personen.
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Onthaasten
Handboogschieten 						
Onder begeleiding handboogschieten aan het water.
Duur 1 uur, minimaal 15 personen.

€ 16,50 p.p.

Laarzen pad		 					€ 3,50 p.p.
Samen met collega’s, vrienden of familie wandel je dwars door
De Alde Feanen. Je struint langs petgaten, waar vroeger turf uit gewonnen werd.
Langs rietvelden of door het trilveenmoerasbos. Inclusief laarzen!
Duur 25 - 60 min. minimaal 4 personen.

Indoor
Bezoek skûtsjemuseum					€ 7,50 p.p.
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.
Escape room							€ 17,50 p.p.
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. 10 personen - max. 21 personen.
Escape Case							€ 10,00 p.p.
Multinational Apotech heeft in de race van het ontwikkelen van
een levensreddend vaccin de geheime formule van het concurrentiebedrijf
Pharmize weten te bemachtigen. Maar de formule zit in een zwaar
beveiligde koffer. Er moeten meerdere sloten gekraakt worden, voordat
je bij het vaccin kunt komen...
Duur 1 uur, min. 5 personen - max. 12 personen.

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