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Familiedag in Gelderland - Shoot-Out arrangement met leuke
activiteiten

Schakel uw familie uit
In Braamt kunt u er een onvergetelijke dag van maken samen met uw familie. U wordt hartelijk ontvangen met een welkomstdrankje. Een
Fun & Entertainment medewerker zal uitleg geven over de activiteiten die u heeft gekozen. Na het spelen van de eerste shoot-out rondes is
het tijd voor een heerlijke lunch en sluiten jullie de dag af met een ontspannend potje bowlen.

Programmavoorbeeld
10:30 uur: Ontvangst met koffie en thee
11:00 uur: Shootout onderdeel 1 (Lasergamen of Archery Attack)
12:00 uur: Pauze wisselen van de activiteiten. Drankje exclusief.
12:30 uur: Shootout onderdeel 2 (Lasergamen, Archery Attack en Paintballen)
13:30 uur: Lunch, 12-uurtje
14:30 uur: Uurtje bowlen inclusief 1 consumptie
15:30 uur: Einde familiedag
Tijden zijn indicatief en kunnen in overelg worden aangepast.

Lasergamen, Archery Attack en Paintballen
Lasergamen: na een uitleg te ontvangen van een Fun & Entertainment medewerker krijgt u een lasergun. Met de lasergun gaat u op zoek
naar uw tegenstander en probeert hem of haar te raken.
Archery Attack: gewapend met een handboog en speciale rubber-pijlen (pijlen met een zachte rubberen punt) gaat u de strijd in teams tegen
elkaar aan. Archery Attack is een combinatie van boogschieten, paintball en trefbal. Ontwijk de pijlen die op u afgevuurd zullen worden, de
pijlen zijn van zacht materiaal en het is een veilig spel. Archery Attack is ook voor volwassenen een leuke dag.
Paintball: na uitleg te hebben ontvangen van een Fun & Entertainment medewerker trek u een overall aan en ontvangt een paintballgeweer.
Met 75 paints kunt u uw tegenstanders proberen te raken, maar let op want zij zullen u ook proberen te raken, verschuil u daarom op diverse
plekken.

Bij deze familiedag in Gelderland is inbegrepen:
Welkomstdrankje
Uitleg en begeleiding bij activiteiten.
2 Shoot-out activiteiten keuze uit: Lasergamen, Archery attack en Paintballen
Lunch 12-uurtje
1 uur bowlen met één consumptie

Prijs: € 34,95 p.p. op basis van minimaal 6 personen.
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De activiteiten zijn geschikt voor combinaties van jong en oud, daarom is er geen kinderkorting.
Lasergamen en paintballen zijn ingericht op jonge deelnemers en daarom zeer geschikt voor families met kinderen (vanaf 8 jaar).
Bij groepen met alleen volwassenen raden wij lasergame en paintballen af, maar Archery Attack wordt des te leuker.

Bij het paintballen krijgt u 75 paints. Als deze op zijn kunt u paints erbij kopen of het spel is afgelopen.
De prijs van deze familiedag in Gelderland is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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