Leukepersoneelsuitjes.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Wie is de Rat in Utrecht?

Wie is de Rat?
Wie is de rat. Dit spel wordt gespeeld met maar één ding in het achterhoofd. Iemand van u zal de door uw gezelschap uit te voeren
opdrachten proberen te saboteren. Het is dan ook belangrijk om dit zwarte schaapzo snel als mogelijk te identificeren. Maar de rat is een
geniepig beestje dat zich niet zomaar laat pakken! Via manipulatie, roddels en bedrog zorgt de rat voor een beetje tweespalt hier, een
opstootje daar en doet hij zijn smerige werk in het geniep!

De rat heeft de volgende kenmerken:
Hij speelt met iedereen, hij paait en draait wanneer hij dat nodig vindt. Hij maakt zijn medespelers het leven zuur en zorgt voor de nodige
concurrentie in de groep. De rat heeft er lol in om anderen op het verkeerde spoor te zetten, de schavuit!
Met dit spel ben je verzekerd van een opwindend en meeslepende middag! En dit allemaal in een passend decor, de binnenstad van Utrecht.
Succes gegarandeerd!

Bij dit Wie is de Rat arrangement is inbegrepen:
2 consumpties
Versnapering voor onderweg
OV-dagkaart
Professionele begeleiding
Teambuilding
Prijs voor het beste team en rat
Prijzen:
10 - 14 personen € 29,50 p.p. exclusief BTW
15 - > personen € 27,50 p.p. exclusief BTW
Tijdsduur: 3,5 uur
Minimum aantal personen: 10

Optioneel:
Komt u niet aan het minimale aantal deelnemers? Als u bereid bent voor het minimale aantal te betalen, kunt u ook gewoon voor minder
personen boeken!
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2021.
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