KOLONISTEN - LUNCH - IK HOU
VAN HOLLAND

Minimaal aantal personen: 10
Tijdsduur: 5 uur en 15 minuten
Locatie: Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht

PROGRAMMA
10.00 - 12.00 uur

Kolonisten

Kolonisten is het best verkochte bordspel ter wereld en speel je nu in levenden lijve met jouw team in de
binnenstad van Den Bosch.
Tijdens dit actieve stadsspel ga je handelen met handelaren, andermans steden plunderen en stadsmuren
bouwen.

Het spel…
Je gaat in teams op pad met tablets. De digitale speelkaart bestaat uit verschillende zeshoeken, maar het is
jullie nog niet duidelijk hoe het speelveld er in de binnenstad van je stad naar keuze uitziet. Hiervoor lopen jullie
eerst zoveel mogelijk rond om het veld te ontdekken en te koloniseren. Tijdens deze ontdekkingstocht verzamel
je grondstoffen waarmee jullie dorpen gaan bouwen. Doe dit zo snel mogelijk, want ze leveren regelmatig
gedurende het spel extra grondstoffen op. Met deze grondstoffen kunnen jullie vervolgens van de dorpen ook
steden maken, die nóg meer punten opleveren.

Pas op!
Koloniseren gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Zodra de eerste punten gescoord worden, wordt de
struikrover wakker. Deze rooflustige donderstraal verplaatst zich in het spel en belemmert jullie inkomen. Kiezen
jullie voor het kopen van een ontwikkelingskaart om zo de struikrover tijdelijk uit te schakelen of blijven jullie de
rover uitdagen?
Het team dat met het hoogste aantal punten het eiland heeft gekoloniseerd wint dit spannende spel!
Kolonisten is een spel waarbij samenwerken en strategisch handelen aan de basis liggen.

12.00 - 13.00 uur

Lunch

Heb je al trek gekregen? Dat komt goed uit. Er staat een heerlijke lunch voor jullie klaar.

13.00 - 15.00 uur

Ik Hou van Holland

'' Ik hou van hooooolllaaaand, het landje aan de Zuiderzee...''
Komt deze tekst je bekend voor? Dan zit je vast elke zaterdagavond aan de buis gekluisterd!
Zou je zelf ook weleens mee willen doen?
Je kunt nu samen met je vrienden deze hilarische quiz spelen!

Onze eigen quiz
In Den Bosch wacht een Oer-Hollande quizmaster op jullie die van het uitje een hilarisch spektakel zal maken!
De gekste en leukste vragen komen in deze 'Hollandse Quiz' aan de orde. Raad een lied of niet, woorden
spellen enz.
Onze quizmaster zal de meest grappigste vragen stellen en er zullen natuurlijk ook opdrachten moeten worden
uitgevoerd.
Neem je Hollandse humor mee en het wordt een avond om nooit te vergeten!
Jij houdt toch ook van Holland?

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Enthousiaste spelbegeleider en quizmaster
Alle materialen en benodigdheden
Tablet per team bij Kolonisten
Flesje drinken voor onderweg
Lunch
Prijs voor het winnende team bij Kolonisten
Prijs voor het winnende team bij Ik Hou van Holland

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 53,15

€ 62,75

1

20 - 49 personen

€ 51,50

€ 60,75

1

vanaf 50 personen

€ 49,85

€ 58,75

1

