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Bedrijfsuitje in Overijssel – Teamarrangement Crazy 88

Feestlocatie in Raalte
Een bezoek aan ons bedrijf is meer dan de moeite waard, want wij hebben heel veel te bieden en uitzonderlijk veel mogelijkheden. Wij
beschikken over meerdere zalen met diverse functionaliteiten, dat maakt dat u voor elke gelegenheid van een feestelijke activiteit bij ons
terecht kunt.

Crazy 88 spel
Wat is Crazy 88? Het spel crazy 88 is afgeleid van het hilarische televisie programma “Crazy 88” op BNN met als spelleider Peer. Als je wilt
lachen, gieren en brullen dan is dit zeker een goede aanrader. Het is een spel waarbij je fantastische tot hilarische en soms wel beschamende
opdrachten moet uitvoeren waar je toch de zogezegde “ballen” voor nodig hebt. Er zijn meerdere versies met verschillende opdrachten
gemaakt zodat het spel zowel met een familiefeest als met een vrijgezellenfeest te spelen is. Een aantal voorbeeld opdrachten zijn: - Ga bij
iemand op de nek zitten - Bel aan bij een vreemde en stofzuig de woonkamer - Ruil van kledingstuk met een vreemde - Verdien geld als
straatartiest
Hoe werkt Crazy 88? Je krijgt als team een lijst met 88 opdrachten en een telefoon mee waarbij er zoveel mogelijk opdrachten van deze lijst
voltooit dienen te worden. Wanneer je als team een opdracht hebt voltooit dient het bewijsmateriaal hiervan doormiddel van een foto of filmpje
met de meegeleverde telefoon aangeleverd te worden aan “Peer” oftewel de spelleider. De spelleider zal het vervolgens verwerken en je hier
punten voor geven afhankelijk van hoe goed de opdracht is uitgevoerd. Alles wordt begeleidt door een activiteitenbegeleider vanuit BRES
activiteiten om alles in goede banen te laten leiden zodat jullie optimaal kunnen genieten van het spel.
Kledingadvies: Kleding waarin je je makkelijk kunt bewegen.
Standaard inbegrepen: - Telefoons - Partytent - Biertafel + banken - Music box - Een prijs voor de winnaar(s) - Activiteitenbegeleider
Duur activiteit: 75 - 90 minuten (langer mogelijk)
Minimale leeftijd : 16 jaar

Cateringmogelijkheden
Na dit hilarische bedrijfsuitje zult u vast lekkere trek hebben. Ook hier hebben wij diverse mogelijkheden voor.
Onze culinaire mogelijkheden zijn onder andere:
Hapjes, bittergarnituur, borrelgarnituur
Snacks
Amuses
(Winterse) soep
Tapas
Fingerfood
High Tea
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Belegde broodjes
Ontbijt, ontbijtbuffetten
Koffietafels, ook voor uitvaarten
Lunches, lunchbuffetten, lunchpakketten
Warm en koude buffetten
Themabuffetten
Oer-Hollandse (winter)buffetten
Barbecuebuffetten
En nog veel meer…

Dit Crazy 88 bedrijfsuitje is inclusief:
Ontvangst op de locatie met koffie, thee en wat lekkers
Partytent en materialen
Spelbegeleiding
Muziek
Prijs voor de winnaar

Prijs: € 25 p.p. op basis van 10 personen
De prijs van dit Crazy 88 bedrijfsuitje is geldig tot 31 december 2021.
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