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Verovert u de meeste gebieden? - City Risk in hartje Doetinchem

Competitieve dag in Doetinchem
Speel in het centrum van Doetinchem samen met uw collega's, vrienden of familie City Risk. Verover met uw team de meeste gebieden, maar
let op want uw tegenstander laat u er niet zomaar vandoor gaan met de winst. Tijdens deze dag worden uiteenlopende opdrachten
uitgevoerd en actief gezocht naar locaties.

Bouw het grootste imperium
City Risk is gebaseerd op het bekende spel Risk. U gaat bij het spel gebieden veroveren in het centrum van Doetinchem. Welk team weet
het spel zo tactisch mogelijk te spelen en zich zoveel mogelijk straten toe te eigenen?
U zult allerlei uiteenlopende opdrachten uitvoeren en actief zoeken naar locaties om uw grondgebied uit te breiden. Durft u de strijd aan te
gaan met uw collega's, familie of vrienden? Wie weet gaat u er wel met de winst vandoor.

Ruim aanbod aan groepsactiviteiten
Voor groepen zijn er speciaal actieve en/of creatieve teambuildingsactiviteiten samengesteld. Ga samen met uw collega's, vrienden of
familie op pad voor het uitvoeren van uitdagende opdrachten of spannende activiteiten. Durf uw lef te tonen tijdens de verrassende
groepsuitjes. De activiteiten kunnen gecombineerd worden met een diner, borrel, lunch of kop koffie op één van de startlocaties. Maak er
samen een geslaagd uitje van!

Bij City Risk in hartje Doetinchem is inbegrepen:
City Risk gebaseerd op het bekende spel Risk
Uiteenlopende opdrachten
1x Drankje naar keuze, keuze uit fris, huiswijn, tapbier of koffie/thee.

Prijs: € 24,50 p.p. op basis van 12 personen.
De City Risk kunt u uitbreiden met koffie en gebak, bittergarnatuur en 1 drankje naar keuze en 2-gangendiner met drankje naar keuze.
Koffie en gebak: € 26,00 p.p. (bestaat uit activiteit, koffie en gebak)
Bittergarnituur en drankje naar keuze: € 26,50 p.p. (bestaat uit activiteit, bittergarnituur en 1 drankje naar keuze). Bij de dranken heeft u
keuze uit fris, huiswijn, tapbier of koffie/thee.
2-gangendiner en drankje naar keuze: € 47,00 p.p. (bestaat uit activiteit, 2-gangendiner en 1 drankje naar keuze). Bij de dranken heeft u
keuze uit fris, huiswijn, tapbier of koffie/thee.
De prijs van deze City Risk in hartje Doetinchem is geldig tot en met 31 december 2023.
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