biedt u in samenwerking met Team4Teams een aantal activiteiten aan die managers,
trainers, P&O of HRM adviseurs kunnen ondersteunen bij hun programma, vergadering of training.
Kasteel De Hooge Vuursche

Een frisse start op Kasteel De Hooge Vuursche (45 minuten)

Even de zon in het gezicht en de wind door de haren. Samen met een focus op pad. Uw
deelnemers verkennen met een fotoblad het park op zoek naar de juiste afbeelding en
het goede antwoord. Wij voegen uw vragen over de focus voor uw bijeenkomst toe. Op
een speelse manier krijgt de groep een afgestemde kijk op het doel van de bijeenkomst. U
weet gelijk de weg en voelt u binnen een uur helemaal thuis op Kasteel De Hooge
Vuursche.
Prijs: € 150
Handboogschieten in teamverband (1 uur)

Als team op een frisse wijze doelgericht aan de slag. In deze één uur durende outdoor
break strijdt u in twee gelijkwaardige groepen om de sportieve eer. U leert de beginselen
van de handboogsport. Lukt het uw team om onder ‘druk’ de concentratie en een vaste
hand te behouden of verliest u de focus bij deze sportieve teamprestatie.
Prijs: € 24,50 per persoon met een minimumbedrag van € 245
Outdoor Golf challenge (1 uur)

Bij deze outdoor break ligt de uitdaging in het nemen van holes met golfclubs, op de
meest onmogelijke plaatsen. Ze liggen verstopt tussen struiken, op hellingen, achter
bomen enz. U slaat speciale daarvoor geschikte golfballetjes. Trek met ons mee door park
en bos voor de Outdoor Golf challenge.
Prijs: € 24,50 per persoon met een minimumbedrag van € 245
Teambuilding verkort (1 uur)

Een verrassende samenwerkingsopdracht met reflectie voor binnen of buiten.
U gaat met uw team een specifieke uitdaging aan, die slaagt als iedereen samenwerkt.
Met als resultaat sfeerverbetering en inzicht over de samenwerking binnen uw team.
U bent er even helemaal uit! Keuze uit meer dan 20 korte werkvormen. Een ideale keuze
ter ondersteuning van groepen met trainer, OR groepen en managementtrainingen.
Prijs: € 24,50 per persoon met een minimumbedrag van € 245
Disc Golf Clinic (1-1,5 uur)

Populair in omringende landen is Disc Golf in Nederland betrekkelijk nieuw. Een
instructeur legt u uit hoe u nauwkeurig kunt werpen met professionele frisbees. Met deze
frisbees gaat u in groepjes een parcours af uitgezet door onze instructeur. Wie kan de
frisbees ‘putten’ in de minste worpen? Voor sportieve groepen is er een afsluiting
mogelijk in een teamwedstrijd ‘ultimate frisbee’. Voor wie heerlijk wil uitwaaien.
Prijs: € 24,50 per persoon met een minimumbedrag van € 245
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GPS & fiets (vanaf 1,5 uur)

Samen even heerlijk de natuur in. U gaat zelfstandig in kleine groepjes met een GPS al
fietsend de omgeving in en de GPS wijst u de juiste route. Deze activiteit biedt de
gelegenheid om per groep in een zelfgekozen tempo een zoektocht aan te gaan naar een
exclusieve geocatch in de Vuursche bossen. Maar een route met een tussenstop bij
Kasteel Groenewold is een andere mogelijkheid of misschien kiest u wel voor een route
langs paleis Soestdijk en bezoekt u de prachtige tuinen?
Prijs: € 44,50 per persoon met een minimumbedrag van € 445
Katapult bouwen (1,5 uur)

Glimmende oogjes, even terug in de tijd. Dat is het mooie van deze opdracht. Lekker
spelen met een katapult gemaakt van drie meter lange bamboepalen. En natuurlijk bouwt
u hem zelf. Als uw bouwwerk gereed is krijgt u een helm en kokosnoten…
Het speelgoed uit uw jeugd is er niets bij!
Prijs: € 29 per persoon met een minimumbedrag van € 290
Serious Fun (2 uur)

In teams gaat u in 3 tot 4 rondes de strijd aan. Even lekker er tussenuit en als groep
nieuwe energie opdoen. Elke ronde gaat het om de overwinning. In de eerste ronde
testen we de kwaliteiten van het team, waarna er per opdracht een moeilijkheidsgraad bij
komt. U heeft elke ronde keuze welke opdracht u met elkaar aangaat, zodat de competitie
op maat wordt aangeboden. U kiest vooraf tussen samenwerkingsopdrachten,
teambuilding en competitiespelen. Het hele jaar mogelijk en bij slecht weer binnen.
Prijs: € 29 per persoon met en minimumbedrag van € 290
Mountainbiken (3 uur)

Even lekker de wind door de haren tijdens deze route vol uitdaging door de Vuursche
bossen. Een deskundige instructeur begeleidt u op de drie uur durende tocht door de
unieke bossen achter paleis Soestdijk, waar één van de mooiste mountainbike routes in
Nederland op u wacht. Voor ervaren en onervaren mountainbikers een prachtige middag.
Prijs: € 55 per persoon met een minimumbedrag van € 550
Teambuilding dagdeelversie (4 uur)

Aan de slag met verrassende en uitdagende teamopdrachten. De opdrachten lijken
eenvoudig, maar schijn bedriegt. U kiest vooraf de opdrachten die passen bij uw groep.
Wat wilt u getest zien: vertrouwen, uitdaging, creativiteit, flexibiliteit, competitie?
De opdrachten kunnen binnen en buiten worden georganiseerd, individueel, fysiek, of
multicomplex. Keuze uit 20 opdrachten. Dit programma is inclusief senior teamtrainer die
met uw groep na elke opdracht procesmatig en doelgericht reflecteert. Het resultaat is
een veel betere sfeer, deelnemers groeien naar elkaar toe en begrijpen beter waarom
tegenstellingen kunnen ontstaan en wat te doen om beter samen te werken.
Prijs: € 49,50 per persoon met een minimumbedrag van € 495 (4 uur)
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