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Bedrijfsfeest op het Strand op Texel

Bedrijfsfeest op het strand op Texel
Educatief, ludiek, spannend en spetterend! Strandfeest op Texel. Voor een fantastisch bedrijfsfeest of personeelsfeest op het grootste
Waddeneiland bieden wij u hier een gevarieerd programma, geheel verzorgd, met voor ieder wat wils.

Texel, net even anders!
Na aankomst stapt u met uw collega's op de tandem en brengt u een bezoek aan Schipbreuk en Juttersmuseum Flora.
In het grootste juttersmuseum ter wereld komt de bezoeker ogen tekort. Gejutte spullen uit een periode van zo’n 70 jaar zijn hier bij elkaar
gebracht. Ieder voorwerp heeft zijn eigen verhaal. Dat wordt smakelijk vertelt door een echte jutter. Hierna staat er een heerlijke jutterslunch
voor u klaar. Na de lunch starten we met: Ontdek de Mol.

Ondekt de Mol!
Sjon de Mol wil Texel opkopen voor een nieuwe Real Life Soap met de Texelaars in de hoofdrol. Die starten onmiddellijk een actie om dat te
voorkomen, maar hebben daarbij uw hulp nodig. Er moeten verschillende opdrachten worden uitgevoerd om de plannen van Sjon de Mol te
dwarsbomen. Maar.. Er is een geheime mol in de groep actief. Die probeert de opdrachten te saboteren, zodat de protestactie van de
Texelaars mislukt. Niemand kent zijn identiteit. Ontdek de Mol!

En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet.....
Bij een strandpaviljoen krijgen jullie een uitgebreide barbecue! Hierna is het tijd om de voetjes van de vloer te halen met onze Texelse DJ,
heeft u verzoekjes? Kom maar door!

Nachtje avontuurlijk Kamperen, of luxe in een hotel?
Met uw collega's kamperen in de Texelse duinen? Wakker gemaakt worden door roepende fazanten en nieuwsgierige duinkonijnen? Het kan
allemaal. Wij zorgen voor de tent(en), u neemt zelf een slaapzak en een luchtbed mee.
Na een bijzondere nacht te hebben doorgebracht in de ingerichte groepstenten, ontbijt u in het strandpaviljoen of hotel. Het is ook mogelijk om
te overnachten in een hotel!

Dit bedrijfsfeest op Texel is inclusief:
Tandemtocht
Jutterslunch
Bezoek aan Schipbreuk en Juttersmuseum Flora
Tent, campinggeld en toeristenbelasting (zelf slaapzak en luchtbed mee)
BBQ in een strandpaviljoen
Feestavond
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Ontbijt in een strandpaviljoen (of hotel)
Ontdek de Mol? spelprogramma
Busvervoer naar TESO
Begeleiding
Terugreis met TESO
Organisatiekosten

Prijs: € 175,00 p.p. inclusief BTW vanaf 50 personen.
Drankjes op nacalculatie, of kunnen na afloop ter plekke worden afgerekend. Drankafkoop op aanvraag.
Meer of minder personen prijs op aanvraag!
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2019.

Bedrijfsfeest op het Strand op Texel

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

