GEBAK - STEPSPEURTOCHT
STRIJP-S - LUNCH

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 3 uur en 15 minuten
Locatie: Eindhoven

PROGRAMMA
Tijdens deze gave speurtocht maak je per step kennis met de inspirerende wijk Strijp-S.
Onderstaande tijden zijn ter indicatie.

10:30 – 11:00 uur Ontvangst met koffie/thee en appelgebak
Je verzamelt met een kop koffie of thee en appelgebak op een gezellige locatie op Strijp-S.

11:00 – 12:00 uur Stepspeurtocht
In het Eindhovense stadsdeel Strijp ligt de wijk Strijp-S. Deze wijk is tevens het voormalig bedrijventerrein van
Philips en historisch erfgoed. In deze wijk hebben de monumentale gebouwen van Philips een herbestemming
gekregen, waar vooral creatieve ondernemers zich gevestigd hebben.
Doe-Eindhoven is al jaren gefascineerd door Strijp-S en we bieden daarom verschillende activiteiten aan voor
iedereen die dit enthousiasme deelt.
In dit geval gaat het om een speurtocht per step. Per step kun je razendsnel overal komen, hierdoor zie je meer
van Strijp-S dan lopend. Na de uitleg ga je in groepjes op eigen gelegenheid met de step op pad. Je krijgt van
ons een kaart mee met vragen. Zorg voor de goede antwoorden en je wordt beloond met een leuke prijs!
De mooiste en meest bijzondere plekjes van Strijp-S liggen aan de route. Jullie hebben één uur de tijd voor de
speurtocht. Genoeg tijd dus om van al het moois onderweg te genieten.

12:00 – 12:15 uur Stepspeurtocht Prijsuitreiking
Als alle groepen terug zijn, volgt de prijsuitreiking. Hier wordt het beste team bekend gemaakt. Voor dit team
hebben we een mooie verrassing!

12:15 – 12:45 uur Consumptie
Na het steppen geniet je van een drankje voordat je van de lunch gaat genieten.

13:00 – 14:00 uur Lunch
Heb je trek gekregen van deze sportieve activiteit? Dat komt goed uit, want we hebben voor jullie een lekkere
lunch op de planning staan.

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Ontvangst met koffie/thee met appelgebak
Goede en uitgebreide uitleg
Huur van de step
Routekaart met vragen
Flesje drinken voor onderweg
Prijsuitreiking met prijs voor het beste team
Consumptie
Lekkere lunch

PRIJZEN
De prijzen worden niet weergeven omdat je op de website nog geen locatie
geselecteerd had. Ga naar www.doenederland.nl/uitjes/-5266-gebak-stepspeurtochtstrijp-s-lunch/ en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

