MAATWERK, SPECIAAL VOOR
UW GROTE GEZELSCHAP

Minimaal aantal personen: 1
Tijdsduur:

PROGRAMMA
Een dagje uit organiseren voor een grote groep, dat betekent; veel verschillende mensen en wensen!
Wij zullen samen met jou het perfecte programma samenstellen waarbij de behoefte van iedereen vervuld
wordt!
DoeDenBosch.nl heeft een speciale afdeling voor het organiseren van dagjes uit voor grote groepen van 260 of
meer personen!

10.00 uur- 11.00 uur Ontvangst met koffie/thee en een Bossche bol
Een mooi moment om samen de dag te beginnen met een écht Bosch ontvangst met een lekker kopje koffie of
thee en een heerlijke Bossche bol

11.30 uur- 13.30 uur Citygames in Den Bosch
Wij hebben een uitgebreid aanbod met de gaafste citygames van Den Bosch! Je hebt de keuze uit:
The Hangover
Crazy 88
Ganzenborden
Wie is de mol?
Da Vinci Code
Monopoly
Mens erger je niet!

14.00 uur- 15.00 uur Uitgebreid lunchbuffet
Even een pauze tussen deze gave activiteiten door. Geniet lekker van een uitgebreid lunchbuffet!

15.30 uur- 17.30 uur Originele buitenactiviteiten
Gave solextocht door Den Bosch
Streetgolf langs de stadswallen
Steptocht langs de highlights van de stad
Speuren en wandelen
Space scooter of Slide scooter
Reuze sleeën

15.30 uur- 17.30 uur Unieke Binnen workshops
Échte Bossche bollen maken
Ik hou van Holland.....
Moordspel in Den Bosch
Pubquiz
Disco bingo
Likeurworkshop
Gluhweinworkshop
Wie is de mol aan tafel..?
Workshop mozaïeken
Workshop schilderen
Wie is de mol aan...tafel?!

18.30 uur- 20.30 uur Genieten van een overheerlijk buffet of een drie gangen diner!
Ga samen lekker genieten van een uitgebreid buffet of een lekker drie gangen diner.

20.30 uur- …. Begin de avond met discobingo of gave pubquiz en sluit af met een feestavond!
Het is een leuke en super gezellige dag geweest en om de avond goed af te sluiten is het nu tijd om lekker een
borreltje te pakken en lekker na te kletsen over deze leuke dag!
Om elkaar nog lekker uit te dagen kun je de avond ook afsluiten met een supergezellige gezamenlijke quiz!
Om na het eten iedereen weer even wakker te schudden en te starten met een discobingo is altijd succes.
Luister naar het nummer, zing mee met de tekst, dans op de muziek, maar vergeet niet het nummer af te

strepen op je bingokaart! Al bij 1 rij vol (horizontaal, verticaal of diagonaal) zijn er gave prijzen te winnen.....Ga
jij ook voor de hoofdprijs?

PRIJZEN
De prijzen worden niet weergeven omdat je op de website nog geen locatie
geselecteerd had. Ga naar www.doenederland.nl/uitjes/-2800-maatwerk-speciaal-vooruw-grote-gezelschap/ en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

