Highland games
- Highland games
Op de Sallandse Highlands zullen enkele verdwaalde Schotten uw krachten op de proef stellen.
Allereerst zullen zij de totale groep opdelen in enkele ‘clans’ waarbij elke clan een eigen clanhoofd
aanstelt. Uiteraard worden de clanhoofden in originele schotse kledij gestoken, waarna deze met hun
team op de proef worden gesteld met paalhangen, koemelken, boomstam zagen en spijker slaan. Na
een stevige houthakkersmaaltijd (Niet bij inbegrepen) worden uw krachten op een heel ander vlak
gemeten, namelijk met het gokken en paalduwen .De uiteindelijke winnende clan zal uiteindelijk op z’n
schots in het zonnetje worden gezet.
Tijdsduur: 4 uur vanaf 25 personen
- Highland games (duur 2 uur)
Op de Sallandse Highlands zullen enkele verdwaalde Schotten uw krachten op de proef stellen.
Allereerst zullen zij de totale groep opdelen in enkele ‘clans’ waarbij elke clan een eigen clanhoofd
aanstelt. Uiteraard worden de clanhoofden in originele schotse kledij gestoken, waarna deze met hun
team op de proef worden gesteld met onder andere; paalduwen, koemelken en spijker slaan.
Tijdsduur: 2 uur vanaf 25 personen
Thema’s
(De thema’s zijn alleen mogelijk in combinatie met horeca. De onderstaande prijzen zijn exclusief
horeca).
Highland games

25 t/m 39 pers.
19,65 p.p.

Highland games

€ 13,10 p.p.

€ 12,40 p.p

2 uur

Middeleeuws

€ 16,25 p.p.

€ 15,25 p.p.

2 ½ uur

€ 9,50 p.p

1 ¾ uur

€ 6,20 p.p.

1 uur

€ 14,50 p.p.

3 uur

€ 20,25 p.p.

3 uur

Sagenmysteries
€ 10,50 p.p
met rondleiding
(theateruitvoering)
Sagenmysterie
€ 6,70 p.p.
zonder rondleiding
(theateruitvoering)
Sagenmysterie
€ 15,50 p.p.
speciaal
plus typetjes
Sagenmysterie
€ 21,75 p.p.
met spooktocht
	
  
	
  
	
  
Sagenvertelling met rondleiding vaste prijs:
Alleen rondleiding of sagenvertelling vaste prijs:

40 t/m 75 pers.
18,60 p.p.

€ 130,00
€ 90,00

Tijdsduur
4

1 ¾ uur
¾ uur

