Boelaars zalencentrum

VW Cabrio
Rally

Vergroot
de saamhorigheid in
Faciliteiten
je team!
Op zoek naar het perfecte teambuildings uitje voor je team?
Mét meerwaarde voor de lange termijn?
Boek bij ons prachtige VW kever cabrio’s en rijdt een gezellige rally met
het hele team.
Wie is er als eerste terug met alle spannende opdrachten, het juiste
uitgevoerd en het minst aantal gereden kilometers?
Zij mogen de overheerlijke fles bubbels ontkurken!
Het dak open, de wind door je haren en heerlijk genieten van de
omgeving. Geen navigatie systeem maar een ouderwetse landkaart
geen stuurbekrachtiging of climate control. De medewerkers gaan even
helemaal terug in de tijd. Bezorg ze een onvergetelijke dag met deze
gezellige rally!
Wij zorgen dat er een leuke route uitgestippeld wordt en dat de rally
rijders niks tekort komen.

Krijg inzichten in de
talenten en ambities
van je collega’s!
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HoeFaciliteiten
ziet de Rally er voor u uit?

Alleen mogelijk vanaf 40 personen
U start met een hartelijk ontvangst bij Boelaars Zalencentrum aan de
Keizersdijk 48 te Raamsdonksveer. Natuurlijk met koffie, thee en iets lekkers.
U ontvangt hier de instructies voor de rally.
Het is mogelijk om de VW cabrio’s te voorzien van uw bedrijfslogo. De rally
heeft diverse navigatiemethodes en teambuildingsopdrachten die op uw
bedrijf kunnen worden aangepast. Iedereen met een rijbewijs mag de cabrio
rijden.
Wij zorgen voor gepassioneerde begeleiding en een afsluiting met frisdrank,
wijn of biertje van de tap en een heerlijk buffet of diner! Natuurlijk maken wij
een gezellige Groepsfoto.
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Faciliteiten
Rally
arrangementen

We bieden u verschillende pakket mogelijkheden:
5 uurs-arrangement
Ontvangst bij Boelaars met koffie, thee en wat lekkers. Na een korte uitleg
start u aan de 2,5 uur Rally. We sluiten af met bekendmaking van de winnaar
en een buffet. Drank op nacalculatie.
€ 97,50 per persoon exclusief BTW
6 uurs-arrangement
Ontvangst bij Boelaars met koffie, thee en wat lekkers. Na een korte uitleg
start u aan de 2,5 uur Rally. We sluiten af met bekendmaking van de winnaar
en een 3-gangen diner. Drank op nacalculatie.
€ 119,50 per persoon exclusief BTW
Maatwerk
Prijs op aanvraag.
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Voorbeeld programma

14:00 uur

Koffie, thee en iets lekkers bij het ontvangst binnen of buiten

14:15 uur

Uitleg van het programma en groepsfoto

14:30 uur

Rally met diverse navigatiemethodes en teambuilding opdrachten

15:30 uur

Pitstop (Snack mogelijk)

17:00 uur

Terugkomst Rally met borrel

17:30 uur

Aanvang diner of buffet

19:00 uur

Einde
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Altijd inbegrepen
•

Verzorgen van de teamindelingen.

•

Inclusief brandstof, wij tanken voor u!

•

Ontvangst bij Boelaars.

•

Gratis parkeren op eigen terrein.

•

Verzekering WA casco, personen inzittenden, rechtsbijstand voor de
verhuur!

•

Let op: bij alleen een WA verzekering zijn u en uw collega's niet verzekerd.

•

Reserve auto’s.

•

Afgelopen 10 jaar al meer dan 50 bomen geplant ter CO2 compensatie

•

Achterwacht voor het oplossen van problemen.

•

Roadbook speciaal voor uw bedrijf geschreven.
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Bereikbaarheid

Boelaars Zalencentrum is een centraal gelegen locatie, vlakbij uitvalswegen A58 en
A27, plaatsen als Oosterhout, Breda, Drimmelen en vestingsteden Geertruidenberg
en Heusden. Ook vindt u Nationaal Park de Hollandse Biesbosch, Loonse en
Drunense Duinen, Zuiderwaterlinie en de Efteling op steenworp afstand.

Feesten
Party- en Bedrijfscatering
Teamuitjes Condoleance
Jubileum
Bruiloft
BBQ
Vergaderlocatie Broodjesservice

Boelaars Zalencentrum
Keizersdijk 48
4941 GG Raamsdonksveer
T : 0162-512406
E: info@boelaarszalencentrum.nl
www.boelaarszalencentrum.nl
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