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Dinant Evasion | Rally met ‘fluisterbootjes’
Place Baudouin 1er 2
Dinant - 5500
Contact: +32 82 22 43 97
Telephone de reservation: +32 479
22 97 81
https://www.dinant-evasion.be/nl
Geen vaarbewijs nodig voor deze trip aan boord van een
elektrisch ‘fluisterbootje’ over de Maas, tussen Dinant en
Anseremme. Laat uw medewerkers in alle stilte genieten van
deze incentive, u voorgesteld door Dinant Evasion!

Het concept
De elektrische bootjes vereisen geen vaarbewijs en ze zorgen voor
een ludieke en ontspannen teambuildingactiviteit die voor
iedereen toegankelijk is.
Elk team krijgt een vragenlijst en kan daarmee naar de ‘bijzondere
bakens’ speuren die overeenstemmen met de belangrijkste
bezienswaardigheden van de Maasvallei:
architecturale details
natuurlijk erfgoed
standbeelden enz.

Inschepen doet u in teams van 5 tot 7 personen en dan kan de
jacht beginnen. Duid de bakens aan op de kaart en los de
raadsels op. Het gebruik van smartphones is toegestaan.
Bij aankomst worden de punten samengeteld en de winnaars
bekendgemaakt.

De andere troeven van de rally met ‘fluisterbootjes’
> Verschillende opties
Prijsuitreiking op een evenementencruiseboot
Barbecuecruise langs het meest ongerepte deel van de streek
van de Boven-Maas. Succes gegarandeerd!
> Een erg aantrekkelijke streek
Dinant staat in de Top 15 van Europese topbestemmingen van
2019
Uitzonderlijk panoramisch uitzicht over de Maas
> Bereikbaarheid
Op 1 uur van Brussel
Ontdek ook de andere teambuildingactiviteiten van Dinant
Evasion!
De rally met ‘fluisterbootjes’ is de perfecte, ontspannen
bedrijfsuitstap in een prachtige groene setting.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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