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Hilarisch uitje Crazy 88 in Rotterdam

Crazy 88 Rotterdam is gek, uitbundig en komisch!
Heb je even activi-tijd?
Dit waanzinnige opdrachtenspel speelt zich af in het mooie Rotterdam en is gebaseerd op het spraakmakende BNN televisieprogramma
Crazy 88.
Crazy 88 staat voor 88 (tè) gekke opdrachten, die binnen een bepaalde tijd dienen te worden uitgevoerd.

De opdrachten
Nu vonden wij 88 opdrachten wel erg veel en hebben er daarom 10 van gemaakt:
1. Drink een kopje koffie bij iemand thuis
2. Verdien een euro als straatartiest
3. Doe midden op de Coolsingel allemaal tegelijk een gechoreografeerde dans...
O, dit valt reuze mee hè?
Haha! Nou, wacht maar af!
De andere opdrachten zijn namelijk véél uitdagender, véél grappiger en vooral vééééél GEKKER!!!

Het spel
U wordt in het centrum van Rotterdam opgesplitst in teams van 5 - 8 personen en op pad gestuurd met 10 belachelijke, hilarische en
waanzinnige opdrachten. De uitvoering van de opdrachten moet als bewijs worden vastgelegd met de videocamera en dit alles ook nog eens
binnen de aangegeven tijd! Kortom; welk team voert de opdrachten het beste uit en is het gekstâ€¦uuhh we bedoelen het snelst!
Moge het meest crazy team winnen!!

Bij dit Hilarische bedrijfsuitje is inbegrepen:
Professionele begeleiding
1 consumptie
Versnapering voor onderweg
Filmcamera tijdens het spel
Teambuilding
Prijsuitreiking
1 DVD met alle filmpjes
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We kunnen de opdrachten aanpassen aan de wensen van de groep, van een beetje crazy tot héél crazy!

Prijzen
10 - 14 personen € 34,50: NU € 30,50 p.p. excl. BTW
15 - 19 personen € 31,50: NU € 27,50 p.p. excl. BTW
20 - > personen € 29,50: NU € 25,50 p.p. excl. BTW

Tijdsduur: 2,5 uur
Minimum aantal personen: 10
Komt u niet aan het minimale aantal deelnemers? Als u bereid bent voor het minimale aantal te betalen, kunt u ook gewoon voor minder
personen boeken!
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2020.

Hilarisch uitje Crazy 88 in Rotterdam

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

