Reis Rond de Wereld
in 80 Minuten
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Voor alle leeftijden 8 - 88 jaar
Niet weersafhankelijk (binnenactiviteit)
80 minuten (maximaal 2 uur)
Grappig, verrassend, intrigerend, afwisselend
Gegarandeerd plezier voor iedereen
Voor groepen vanaf 18 personen
(E 8,50 per persoon met een minimum van E 200,-)

Neem voor meer informatie
contact op met:
Maxine Heijtel
M: info@acklish.nl
T: 064 58585 24

www.acklish.nl

Reis Rond de Wereld in 80 Minuten is een zeer onderhoudende groepsactiviteit. Ideaal voor familiefeesten, jubilea, bedrijfsfeesten, verenigingen,
scholen, etc.
In 80 minuten ervaart u 10 bijzondere en uiteenlopende spelonderdelen. Elk onderdeel duurt circa
8 minuten.
Het ene moment hoort u kenmerkende muziek
uit ………tsja, uit welk land komt deze typische
muziek nu toch ook weer? Het volgende moment
proeft u een stukje kaas; maar of deze kaas nu
komt uit Argentinië of uit de UK, dat is de vraag!

Een paar minuten later buigt u zich met uw groepje (3 of 4 personen) over de vraag van welke filmsterren dit de jeugdfoto’s zijn of, weer totaal iets
anders, met welk schriftbeeld (bijv. Russisch, Arabisch of Grieks) u hier te maken heeft?

nemers, tijdens en na afloop, buitengewoon enthousiast zijn.

Kortom de onderdelen zijn zeer divers en doen
steeds een beroep op andere vaardigheden of
kennisaspecten. Het is daardoor ook plezierig
voor mensen van alle leeftijden.

Reis Rond de Wereld in 80 minuten is niet afhankelijk van het weer, maar kán bij mooi weer zelfs
gedeeltelijk buiten plaats vinden.

Reis Rond de Wereld in 80 Minuten is niet ordinair.
Het heeft niets te maken met “tijgeren door de
modder” of “vraag fout = een pan soep over je
hoofd”.
Je hoeft geen Epke Zonderland of Albert Einstein
te zijn om tot een goed resultaat te komen. Het
is wél uitdagend en spannend. Bovendien speelt
er enige tijdsdruk, dat is waar…… en een competitie-element zit er natuurlijk ook in. Iedereen is
constant bezig. Het is onze ervaring dat de deel-

De lengte van het spel kan worden aangepast. Minimaal 50 minuten; maximaal 2 uur.

Een combinatie met een lunch- of een dinerarrangement behoort tot de mogelijkheden. Eventueel
kan de activiteit ook bij u op locatie plaats vinden.

Reis Rond de Wereld
in 80 Minuten

