
Prijzen 
 

 
 
 
 
Onderstaand enkele voorbeeld-arrangementen. Uw programma kunt u volledig naar eigen wens 
samenstellen, vanaf 1 uur tot een hele dag. No worries, mate! 
 

Combinaties van activiteiten zijn veel voordeliger dan de activiteiten apart, want de aanloopkosten 
hoeft u maar eenmaal te betalen. Met plezier maken we een offerte voor u en adviseren een locatie 
binnen uw budget. Vertel ons waar in de buurt het evenement moet plaatsvinden en uw budget. We 
denken graag met u mee. 
 

Minimale besteding is € 385,00 voor het 1e dagdeel. De prijzen zijn BTW-vrij, exclusief catering en 
locatiehuur en inclusief begeleiding en materialen activiteiten, 2 reisuren begeleiders, email-
teasers, foto’s en presentjes bij de games.  
 

Team Up, Down Under! 
 

  

• Down Under Culture 

 
 Boomerang Games tot 72 personen, parallelprogramma mogelijk 

 

 

Aantal personen 4 - 100 
 

€ 31,75 p.p. 

 

Tijdsduur: 3 uur.  
 

Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor. 
 

Proef de intrigerende Aboriginal cultuur. Maak kennis met hun beide 
symbolische talen van beeldenschrift of muziek, en/of hun jachttechniek. 
Begrijp nu de verhalen die de Aboriginals zo prachtig vertellen. 
Combineer AboArt TeamPainting of Goanna Painting met Doe de 
Didgeridoo of Boomerang Games. Enerverende Down Under ervaring met 
afwisselend momenten van opperste concentratie, verbazing, creativiteit, 
lachsalvo’s en met een uniek aandenken. 

 
 

  

• Toss & Throw 

 
 

Aantal personen 4 - 72 
 

€ 31,75 p.p. 

 

Tijdsduur: 3 uur.  
 

Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor. 
 

Be the BOSS of the TOSS! Tactische en zeer verslavende teamspelen. 
Kies er een paar uit of doe ze allemaal. Deel het in zoals je wilt. 

• CornHole; een superleuk werpspel uit de Outback. Sink them all! 

• Boomerang Games; een wervelende clinic boemerang werpen. 

• Lasso werpen; zorg dat je zelf niet in knoop komt.  

• Pleebril tossen of Hoefijzer gooien; ludiek en spannend.  
Als break of bedrijfsuitje, als vrijgezellenuitje of familieuitje… plezier 
gegarandeerd!!  

 



  

• Survive the Never Never 
 

 

Aantal personen 6 - 63 
 

€ 31,75 p.p. 

 

Tijdsduur: 3 uur. Kan ingekort, zie Down Under Activities. 
 
Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor. 
 
Optioneel: interactieve evaluatie van de onderlinge samenwerking. 
 
Om uit de Never Never te ontsnappen staan jullie 9 pittige Down Under 
uitdagingen te wachten. Dit zijn niet alleen bijzondere doe-opdrachten, maar 
ook uitdagende breinkrakers. 
Spannende game met een hoge fun-factor, een combinatie van competitie, 
teamwork en vindingrijkheid. Alleen ben je kansloos… alleen als team 

overwin je de Never Never!  
 
 

  

• Pioneers Quest 

 
 

Aantal personen 6 - 36 
 

€ 31,75 p.p. 

 

Tijdsduur: 3 uur. Kan ingekort, zie Down Under Activities. 
 
Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor. 
 
Optioneel: interactieve evaluatie van de onderlinge samenwerking. 
 
Beleef de beproevingen van de eerste pioniers in het ruige Australie. Bind in 
kleine teams tegelijk de strijd aan op 10 onderdelen. Originele doe-
opdrachten doorspekt met lastige breinkrakers. 
Tactisch teamspel met een hoge fun-factor, vol actie, inventiviteit, 
behendigheid en strategie. Welk team heeft de Ozzitude en sprokkelt de 
meeste punten bij elkaar? 

 
 

 
 

• Down Under Activities 
 

Dit zijn los te boeken activiteiten uit Survive the Never Never en Pioneers Quest. 
 

 

Aantal personen 6 - 63 
 

 

1 uur 

1,5 uur 

2 uur 

2,5 uur 

 

€ 22,00 p.p. 

€ 24,50 p.p. 

€ 27,00 p.p. 

€ 29,50 p.p. 
 

Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor. 
 

Kies uit losse activiteiten 6 tot 63 pers  
• swamp crossing 
• noodsignaal tangram  
• waterloop (outdoor) 
• vuur maken met vuurstick (outdoor) 
• canyon fishing 
• cornbag tossen 
• hoefijzer werpen 
• Coober Pedy blindloop  

 

Kies uit losse activiteiten 6 tot 36 pers  
• telegram zenden 
• watertoevoer aanleggen 
• vis hoepelen 
• lasso werpen 
• brugpijlers oversteek  
• kangaroe jacht met boemerangs 
• pleebril tossen 
• billabong loop  



  

• Survive the Never Never of Pioneers Quest 

• Doe de Didgeridoo of Boomerang Games of CornHole 
 

 Pioneers Quest 6 - 36 pers. 
 

 

Aantal personen 6 - 63 
 

€ 43,75 p.p. 

 

Tijdsduur: 5 uur  
 

Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor. 
 

Optioneel: interactieve evaluatie van de onderlinge samenwerking. 
 
Enerverende teambuilding en culturele Down Under ervaring met een grote 
dosis fun. Na al die intensieve uitdagingen in de outback, even uitblazen op 
de didgeridoo. Of maak je Down Under Experience juist actiever door een 
extra werpspel eraan toe te voegen. Get the Aussie Fever! 

 
 

  

• AboArt TeamPainting 

• Survive the Never Never of Pioneers Quest 
 

 Pioneers Quest 6 - 36 pers. 
 

 

Aantal personen 6 - 63 
 

€ 46,25 p.p. 

 

Tijdsduur: 5,5 uur  
 

Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor. 
 

Optioneel: interactieve evaluatie van de onderlinge samenwerking. 
 
Afwisselende teambuilding met een grote dosis actie en fun. Verwoord als 
team je eigen verhaal op grote grasdoeken met de artistieke schrijfkunst 
van de Aboriginals. Beleef een aantal intensieve uitdagingen in de outback.  
Go Down Under! 

 
 

  

• AboArt TeamPainting 

• Doe de Didgeridoo of Boomerang Games of CornHole 

• Survive the Never Never of Pioneers Quest  
 

 Pioneers Quest 6 - 36 pers.  
 

 

Aantal personen 6 - 63 
 

€ 58,25 p.p. 

 

Tijdsduur: 7,5 uur incl. tijd voor lunch. 
 

Locatie: iedere geschikte locatie, zelfs bij uw bedrijf. Kan in- en outdoor. 
 

Optioneel: interactieve evaluatie van de onderlinge samenwerking. 
 

Combi van Down Under Culture en één van de uitdagende Aussie Games. 
Fascinerende teambuilding en culturele ervaring met afwisselend actie, 
opperste concentratie, verbazing, creatief denken en dolle pret. 

 


