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Wat gaan we doen?

Hoe?

De winter en de crisis lijken voorbij! Het grote genieten mag weer. Na 
Keihard Werken is het tijd voor Keihard Ontspannen! 
Exotisch aangeklede paviljoens, Olympische Games, wuivende 
palmbomen, Tropische deuntjes, luxe hangmatten, vrolijke Aloha 
dames, Tropical Party en Copacabana Beach. 

Speciale ‘Vliegtickets’ als uitnodiging zorgen op kantoor al voor de 
juiste stemming. Op de dag zelf verkeren de deelnemers door de mix 
van relaxen, palmbomen, muziek, eten en Olympische Games al snel 
in vakantie sferen. Op locatie sturen deelnemers de leukst geschoten 
foto’s als ansichtkaart naar collega’s. Altijd dikke napret op kantoor 
als de kaarten daar per post aankomen. De Tropical BeachParty is dan 
over, maar het vakantiegevoel zal nog lang blijven hangen.

Optioneel kan BeachEvents busvervoer voor u regelen. Wilt u liever vliegen?  Kies dan voor 
vervoer per helicopter naar deze unieke vakantiebestemming.
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Flipperrace rennen is een groot succes als het om plezier 
beleving gaat! Het hele team trekt flippers aan en moet nu 
gaan rennen over het strand. Dit is niet alleen hilarisch om te 
zien, maar blijft ook voor de geoefende flipperaar een flinke 
uitdaging. obstakels!

Het echte strandgevoel krijgt iedereen natuurlijk bij good old 
Beachvolleyball. Vooral onder leiding van een Bob Marley 
scheidsrechter met een ‘no problem’ mentaliteit. Overleg, 
bepaal en help elkaar en beleef de magie van deze prachtige 
sport.

Survival of the fittest! Hoe behendig ben jij met de palmboom 
stootwilg. Probeer je tegenstander zijn sombrero af te 
‘meppen’ en jij wint! 

Onder begeleiding van onze  instructeurs leer je vliegen met 
een drone en ga je racen tegen het andere team om de verloren 
bagage op de plek van bestemming te krijgen.

Natuurlijk mag de cocktail niet ontbreken. Bestel een cocktail bij de 
bar en vul daarmee het reuzen cocktailglas 30 meter verderop. Pas op 
voor de palmbomen, limbostokken, hoelahoep ringen parasollen en 
andere obstakels!

Cocktail Run

Flipper Race

Beachvolleybal

Sombrero Meppen

Drones On The Beach
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In het ene land voeren we apen maar bij Apendarts gooien we 
met de apen. Op het megagroot dartbord. Laat de apen niet 
te veel gillen want de dierenpartij loopt rond.  Wie scoort er 
als een echte Van Barneveld een ‘ONEHUNDERDANDEIGHTY’?

De tropische variant op het jeu de boules. Vooral bij de wat 
ouderen favoriet. Hand-oog coördinatie met een tropisch 
tintje. Wie ketst de kokosnoten het dichtst bij de kiwi. 
Overleggen met elkaar en strooi zand in de ogen van de 
tegenstander.

Voel je weer Tarzan of Jane! Altijd goed voor een echt 
teamgevoel. Staat de zwaarste echt achteraan. Staan de 
voeten juist in het zand? Trekken we op hetzelfde moment 
aan de liaan. Samen zweten, samen inspannen om die ander 
over de streep te trekken. 

Probeer bij deze reuze variant van Jenga, een zo hoog 
mogelijke toren te bouwen. Samenwerken, overleggen & 
vertrouwen zijn de bouwstenen om een zo hoog mogelijke 
toren te bouwen zonder om te vallen.

Stuiteren van het lachen. Het lijkt zo simpel maar zonder 
overleg onmogelijk om die eindsteep te halen. Teamspirit ten 
top. Lachen en topsporten dat vergt van veel mensen conditie. 
Maar altijd de  moeite waard. Na inspanning volgt altijd de 
verbroedering. 

Banaan Stuiteren

Apendarts

Kokosnoot Ketsen

Liaan Trekken

XL Jenga
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Kan het gekker! Stap met 5 collega’s in de mega zwembroek 
en ren het Palmboom Parcours in de snelste tijd! Laat jij 
jouw broekspijpen vollopen met water dan heb je direct al 5 
seconden voorsprong. 

Kan het nog gekker? Trek met je team en je eigen vlieger de 
vliegers van de tegenstander naar de grond. Hilariteit ten 
top. Vooral het ontknopen van de vliegertouwen zorgen voor 
verbroedering en verdere kennismaking van 
collega’s.

Ga aan de slag met scheppen en emmers en bouw met je 
collega de gaafste zandcreatie van het strand. Teamwork, 
snelheid en creativiteit worden beloond. Op maat voor ieder 
bedrijf. 

Voel je als een rat in het water. Wie baant zicht het sneltste 
een weg door de branding en maakt gebruik van de stroming om 
als eerste over de finish te komen?

Luchtbedden Waterrace

Mega Zwembroekenrace

Vliegervechten

Zandfiguren Bouwen
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Een funsport voor iedereen, DiscGolf is de frisbeevariant 
van het golfspel en is verrassend leuk. Leg de 8 hole af niet 
met een golfbal maar met een frisbee. Strategisch inzicht en 
precisie brengen de winnaars voort.De wind om de oren en de 
zon in het gezicht geeft je het gevoel van vrijheid.

Bouw samen met je team een heuse katapult. Niet alleen 
snelheid en tijd zijn belangrijke factoren, maar ook moet de 
katapult dermate sterk zijn dat hij een projectiel kan afvuren. 
De katapult die het projectiel het verst schiet, is de winnaar. 

Beachvolleybal onder begeleiding van een scheidsrechter met 
een ‘no problem’ mentaliteit. Beleef de magie van de simple 
toevoeging van het strand aan de sport volleyball.

Het doel en de ballen staan klaar. Nu is het jou beurt om 
zoveel mogelijk punten te scoren. Schiet de bal door de gaten 
met de meeste punten en zet iedere beurt om in top score. 
Schiet je net zo raak als Cristiano Ronaldo?

Strijd in een team van vier tot zes spelers om de overwinning. 
Samenwerken en teamwork is belangrijk. Scoor zoveel mogelijk 
punten door de bal in het veld van de tegenstander op de grond 
te krijgen en win! 

Activiteiten Kinderen (10-14 jaar)
Beachvolleybal Toernooi

Diskgolf

Katapult Bouwen

Footvolleybal

Penalty Schieten
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PIRATEN & COWBOYS PROGRAMMA (voor de jongens)

De kids worden omgetoverd tot echte piraten en cowboys. 
Helemaal 
geschminkt mogen ze op zoek gaan naar de schat of een eigen 
fort van zand bouwen. Het wordt een echt avontuur die uw kids 
niet snel zullen vergeten.

PRINSESSEN PROGRAMMA (voor de meisjes)

De kids worden omgetoverd tot echte prinsesjes. Helemaal 
geschminkt mogen ze op zoek gaan naar de schat en hun eigen 
toverstafje en kroontje maken. Ze zullen zich zeker vermaken! 

OPBLAASBAAR SPIRNGKUSSEN
Het lacht hen tegemoet en samen met vriendjes kunnen ze 
heerlijk spelen op het springkussen. Piraten en Prinsessen aan 
boord voor een werelds avontuur! 

Activiteiten Kinderen (4-10 jaar)
Piraten & Prinsessen Programma
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Laat je gaan tijdens deze te gekke DJ workshop! Scratchen,  
draaien en mixen. Blaas het publiek omver met zelf uitgekozen 
muziekcombinaties en dans vooral lekker mee! Altijd al willen 
weten hoe het voelt om net als DJ Tiësto of DJ Armin van Buuren 
achter een draaitafel te staan en vette beats te maken?

Yoga op het strand is absolute innerlijke concentratie; niet 
in een saaie sportschool maar met de zee, het strand en de 
duinen om je heen! Ontdek je lichamelijke en geestelijke 
kracht door middel van de bewegingen die je leert terwijl je 
met je voeten in het zachte zand staat.

Laat je tijdens de workshop salsa dansen verleiden door de 
pittige danspassen van deze indrukwekkende Cubaanse dans. 
Of je nu in een duo of individueel danst, met de salsa straal 
je hoe dan ook passie, energie en sensualiteit uit.

Pimp je Slipper is een heerlijk ontspannen programma voor uw dag 
op het strand. Bij Pimp je Slipper is het de bedoeling dat deelnemers 
hun eigen slippers ontwerpen.

Additionele Workshops
Pimp je slipper (vanaf 17,50 euro p.p.)

DJ Workshop (op aanvraag)

Yoga (vanaf 17,50 euro p.p.)

Salsa (vanaf 15 euro p.p.)
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Bouw een fantastische vlieger waarmee je lekker in de wind 
mee kunt  vliegeren. In dit creatieve programma kan je laten 
zien hoe goed je bent in het ontwerpen van een vlieger. Even 
lekker ontspannen tijdens het vliegeren. Natuurlijk neem je 
deze mooie vlieger na afloop mee naar huis!

Deze workshop is een absolute topper in ons aanbod! 
Een zandkasteeltje bouwen, zoals in uw jeugd, is niet 
vergelijkbaar met deze rage. Zowel in binnen- als in 
buitenland verrijzen steeds vaker de mooiste sculpturen uit 
zand op het strand. Het is een echte professie geworden! 

Schilder je eigen vakantiekaart  is een heerlijk ontspannen 
programma voor uw dag op het strand. Bij Schilder je eigen 
vakantiekaart is het de bedoeling dat deelnemers hun eigen  
vakantiekaart schilderen.

Pimp je Zonnehoed is een heerlijk ontspannen programma 
voor uw dag op het strand. Bij Pimp je Zonnehoed is het de 
bedoeling dat deelnemers hun eigen  zonnehoed ontwerpen.

Additionele Workshops
Pimp je zonnehoed (vanaf 16,60 euro p.p.)

Bouw je vlieger (vanaf 17,50 p.p.)

Zandsculpturen Bouwen (vanaf 20 euro p.p.)

Schilder je eigen vakantiekaart (vanaf 25 euro p.p.)
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Branding Kayakken is een pure kick. Je vaart de branding in 
en begint te peddelen als er een golf aankomt om vervolgens 
in een surf terug naat het strand te surfen. Na een paar keer 
oefenen zul je de technieken zeker onder de knie krijgen en 
zul je de ultieme kick beleven. 

Stap in een raftboot en vecht tegen de golven van de 
Noordzee tijdens de activiteit branding raften! Om door de 
branding te komen moet je als team samenwerken: tegelijk 
peddelen, tempo maken én sturen. Met maximaal acht man 
sterk kan er tegen de golven gevochten worden.

Boogschieten op het strand, is er een mooiere plek om te 
jagen? Schiet als Robin Hood midden in de roos, en score 
hiermee zoveel mogelijk punten, deze beproeving is vooral 
voor de echte jagers onder ons, maak gebruik om dit unieke 
strand spel te beproeven met vrienden, familie of collega’s.

Stand Up Paddle Surfen, oftewel Suppen is de snelst 
groeiende watersport in de wereld en afkomstig uit Hawaii. 
Suppen is een vorm van golfsurfen op een golfsurfplank en 
een peddel.

Additionele Extra’s
Suppen (vanaf 17,50 euro p.p.)

Branding Kayakken (vanaf 22,50 euro p.p.)

Branding Raften (vanaf 22,50 euro p.p.)

Boogschieten (vanaf 17,50 euro p.p.)
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‘Côte-Lijnen’ laat zich het beste omschrijven als een mix 
van aquarobics, roeien, lopen en/of rennen in zee langs 
de kustlijn, met of zonder peddel. De Franse bedenker, 
roeitrainer Thomas Wallyn, bedacht deze sportactiviteit nadat 
hij te kampen kreeg met geblesseerde roeiers. 

Met 100 kilometer per uur gaat de Powerboat over het 
water en beleefd u een ultieme kick met hoge golven, 
haakse bochten met vole snelheid!

De zon, zee en het strand vormen het decor voor deze clinic 
golfsurfen. Het belangrijkste is natuurlijk de hoogte van de 
golven: hoe hoger de golf, hoe meer sensatie, maar ook met 
rustige branding kunt u vaak al goed in Nederland surfen.

Additionele Extra’s

Côte-Lijnen (vanaf 10 euro p.p.)

Golfsurfen (vanaf 15 euro p.p.)

Powerboat (op aanvraag)
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 Voor dat extra tropische gevoel wordt de beachclub voorzien 
van extra palmbomen en hangmatten. Relaxte loungekussens 
en tropische planten en alles om dat tropische gevoel te 
versterken.

Als aandenken een beachbag, voorzien van de bedrijfsnaam, 
logo en de slogan: “Op vakantie met de familie.....”

Geniet van de beats en entertainment van onze BeachDJ. 
Vanaf de aankomst tot na zonsondergang verzorgt hij uw 
muziekale invulling. Het ultieme Ibiza gevoel! 

Kies u voor tropisch entertainment, dan krijgt uw evenement 
nét dat beetje extra kwaliteit dat het verdient. Topmodellen 
in themakleding zorgen voor een warm ontvangst en verzorgen 
gedurende het programma diverse dansoptredens. 

Natuurlijk mag de vakantiekiek niet ontbreken, bij de Vakantieman 
Photobooth maken we de leukste kiekjes die ter plekke als 
ansichtkaart worden uitgeprint. Natuurlijk bepaal je zelf de tekst 
en aan welke collega de vakantiekaart wordt verzonden. Natuurlijk 
komen de leukste foto’s in het grote vakantie fotoboek online.  

Additionele opties
Vakantieman Photobooth (200 euro)

Tropische Aankleding (600 euro)

Beachtassen (249 euro)

BeachDJ (600 euro incl. geluid)

Tropisch Entertainment (800 euro) 
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