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Wie is de mol in Twente - Spannend groepsuitje met leuke
activiteiten

Wie is de Mol? Leer je collega's echt kennen.
Wie is de Mol? Dit spel bevat diverse spectaculaire opdrachten waarbij goede samenwerking en strategische beslissingen voorop staan. Hoe
goed vertrouwt u uw
teamleden nog als u weet dat er een saboteur in de groep zit? Er staat immers geld op het spel…

Programma
Een spannend en actief groepsspel in iedere omgeving waarbij u uw collega’s of vrienden pas echt goed leert kennen! Tijdens een
avontuurlijke tocht moeten diverse opdrachten met uw team tot een goed einde gebracht worden. Bij het voltooien van de opdrachten is er
geld te winnen voor in de gezamenlijke pot of kunnen er jokers worden verdiend. Natuurlijk zal de ‘Mol’ proberen om opdrachten te
saboteren, zodat er minder geld in de pot terecht komt. Niemand is meer te vertrouwen! Komt u erachter wie de Mol is?

Uitdagende opdrachten
Het programma zit vol met uitdagende opdrachten en cryptische raadsels, waar goede samenwerking voor is vereist. Lukt het uw team om
zonder te communiceren een reuze tangram op te lossen of een katapult te bouwen? Welk team legt als snelste een challenge parcours af of
komt zonder kleerscheuren door het spinnenweb? Met een Mol in uw groep kan dit een hele opgave zijn!

Bij dit groepsuitje is inbegrepen:
Voorbereiding en organisatie
Deskundige begeleiding
Teamopdrachten
Speluitleg en opdrachten "Wie is de mol?"
Prijs: € 25,00 per persoon exclusief BTW
Met een minimumbedrag van € 485,00 excl. BTW
Duur arrangement: 2-3 uur
De prijs van dit groepsuitje is geldig tot 31 december 2022
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