SURVIVAL

Vanaf maart

2022

Lissenvijver beschikt over een
schitterend natuurpark van 20
hectaren.
Van stuifduinen en dennenbos
tot vijvers en een heus
vennengebied. Je vindt het er
allemaal.

Optie: Outdoor Lasershooting
Dankzij hypermodern materiaal kan je je volledig uitleven in het bos. We werken met teamopdrachten.
De scenarioÕs zijn gelijkaardig aan die van Paintbal en duren 1 tot 1,5 uur. Dan kiezen we de leukste
zaken uit het pakket survival en eindigen we met Lasershooting.
100% veilig: dit materiaal werkt met infrarood stralen zoals een afstandsbediening. Het zijn eigenlijk
computers die elke hit registreren en zichtbaar maken. Geschikt vanaf 10 jaar.

DEELNEMERS
12 en minder

HALVE DAG
Max. 3,5 uur

HELE DAG
Max. 6 uur

28,00€/pp.

37 €/pp.

Met een minimum van 336
euro.

Met een minimum van 444 euro.

27,00 € /pp.

36,00 € /pp.

26,00 € /pp.

35,00 € /pp.

31 tot 40

25,00 € /pp.

34,00 € /pp.

41 tot 50

24,00 € /pp.

33,00 € /pp.

50+

23,00 € /pp.

32,00 € /pp.

13 tot 20
21 tot 30

Optie Lasershooting: 6,00 euro per deelnemer extra.
De minimum bedragen zijn dan respectievelijk 408 en 516 euro.

Wat meebrengen ?
· Breng kledij mee die echt vuil mag worden.
· Idem wat schoenen betreft: oud sportschoeisel is ideaal.
· Een dubbel stel van dit alles is praktisch voor het dagprogramma.
· Reservekledij, -schoeisel en douchemateriaal is noodzakelijk.
· Breng een plastiek zak mee om natte spullen weg te bergen.
· Lichte pantoffels vergemakkelijken het douchegebeuren.
Wat niet meebrengen ?
· Sandalen, open schoenen, aanstekertjes zijn absoluut af te raden.
· Kleding zonder mouwen (topjes) ….niet doen !
· Waardevolle spullen (gsm, horloges, juwelen,…) blijven best thuis of in
de kleedkamers !

Een schitterende natuur verdient ook respect.
· Daarom is roken tijdens het survivalgebeuren niet toegelaten.
· Honden gaan NIET en kunnen niet mee op survival.
Veiligheid vinden we erg belangrijk en daarom:
· Bent u verplicht de instructies van de monitoren strikt op te volgen.
· Worden de activiteiten aangepast aan het niveau van de groep.
· Is er steeds een strikt zwemverbod van toepassing.
· Is de minimumleeftijd 10 jaar.
· Moeten groepen kinderen, jonger dan 15 jaar, vergezeld zijn van
een volwassene.

En wat bij honger en dorst?
· Lissenvijver beschikt over een grote cafetaria en een overdekt- &
zonneterras. Aan U de keuze!

· Voor de middagpauze kan men een lunchpakket meebrengen. Drank
dient men van het centrum te betrekken.

Lissenvijver 10, 2440 Geel

Tel: 014/302736

Email: info@lissenvijver.be

Prijzen geldig tot eind 2022
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