LUNCHQUIZ MET SPEURTOCHT
EN APPELTAART

Minimaal aantal personen: 10
Tijdsduur: 6 uur en 30 minuten
Locatie: Utrecht

PROGRAMMA
Een leuke wandeltocht waarbij je langs de mooiste highlights van Utrecht komt. Laat de speurneus in jezelf naar
boven komen! Na deze stevige wandeling kun je een lekkere lunch nuttigen en als je uitgebuikt bent begint de
gezellige pubquiz!
Onderstaande tijden zijn slechts ter indicatie

10.00 - 11.00 Ontvangst met koffie of thee en een stukje appeltaart
Het arrangement begint met een ontvangst met koffie of thee en een stukje appeltaart.

11.00 - 13.00 Wandelen en Speuren
Je krijgt een kaart en vragen mee voor onderweg. Om de juiste route te vinden moet je de vragen goed
beantwoorden! Werk dus goed samen en let goed op.

13.30 - 13.45 Wandelen en Speuren prijsuitreiking
Het beste speurteam wordt aan het einde beloond met een mooie verassing!

13.30 - 16.30 LunchQuiz
Na de speurtocht staat er een heerlijke lunch klaar. Laat tijdens de lunch je hersens kraken in onze oergezellige
pubquiz!
Pubquiz – versie 2016 komen de allerleukste onderwerpen aan bod!
Denk hierbij aan films, muziek, sport, geschiedenis, politiek en algemene vragen. Natuurlijk komen er ook super
leuke geluid, beeld- en film fragmenten aan bod!
De perfecte combinatie van gezelligheid en teamwork.
Wij dagen je uit! Heb jij kennis over elk onderwerp?!
Moge de beste winnen! Sleep jij de hoofdprijs in de wacht?!
Onze enthousiaste quizmaster zal deze 2 uur durende pubquiz begeleiden. In groepjes gaan jullie de strijd met
elkaar aan.
Kortom, een uitje waar nog lang over nagepraat zal worden!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Koffie of thee met een stukje appeltaart
Wandelen en Speuren
Speurtocht prijsuitreiking
Lunch met Quiz

PRIJZEN
De prijzen worden niet weergeven omdat je op de website nog geen locatie
geselecteerd had. Ga naar www.doenederland.nl/uitjes/-2700-lunchquiz-met-speurtochten-appeltaart/ en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

