De leukste groepsuitjes
vind je in Kampen!

KamperUitjes;
de leukste groepsuitjes in Kampen!
Servicegericht, gastvrij, persoonlijk en tot in de puntjes verzorgd. 4
kernwaarden die we met enthousiasme en passie in onze groepsuitjes tot
uiting willen brengen!
In ons aanbod kun je een grote diversiteit aan activiteiten en workshops
vinden die we samen met lokale samenwerkingspartners organiseren. Of het
nou een bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest of familieuitje betreft, voor elke groep
hebben wij diverse mogelijkheden.
We wensen je alvast veel plezier toe tijdens de organisatie van jullie uitje.

Buitenactiviteiten

Een greep
uit ons aanbod

Waarom u Kampen
wil bezoeken voor uw groepsuitje!
Expeditie Robinson

GPS Stadsspel

Daag jouw vrienden, familieleden
of collega’s uit om de strijd aan te
gaan en te bepalen welk team uit de
meest Robinson-waardige spelers
bestaat. Hierbij zijn teamgeest, durf,
doorzettingsvermogen en tactisch
spelen belangrijke ingrediënten.

Het GPS stadsspel is een leuke en
actieve manier om de stad beter
te leren kennen. Actiever dan een
gewone wandeltocht maar voor
iedereen haalbaar. Jullie bepalen
zelf de route en door de opdrachten
onderweg is er af en toe een
rustmoment om weer even bij te
komen, lichamelijk dan.

Kampen is bij uitstek geschikt voor uw groepsuitje! Waarom?
Tijdens een uitje met collega’s, vrienden of familie wil je je
prettig voelen, verrast worden en bovenal een gezellige dag
hebben. En laten dat nou net 3 punten zijn die Kampen het
beste beschrijven; gastvrij, verrassend en hartelijk!
Met meer dan 500 monumentale panden in de binnenstad
staat de sfeer als een huis. Er is veel te zien; prachtige details
in de gevels van de oude gebouwen, het schilderachtige
stadsfront en het groene buitengebied. De meest gehoorde
reactie van onze gasten? “We wisten niet dat Kampen zo
mooi was!”

Contact en reserveren
City Codekraker
Alles draait om de klok! Lukt het
jullie om 4 opdrachten binnen de
speeltijd te volbrengen en daarmee
de aanwijzingen voor de eindcode
te bemachtigen? Samenwerken
en tactisch spelen zijn zeker een
vereiste, maar kunnen jullie ook
omgaan met de tijdsdruk?

Kamper Uientocht
Een interactieve tocht waarbij jullie
gewapend met een GPS en telefoon
middels diverse kennisvragen een
Kamper Ui op zullen moeten lossen.
Het spel is gebaseerd op het verhaal
van de ontsnapte parkiet van de
vrouw van de burgemeester.
Met de kooi in de aanslag gaan
jullie op zoek met als enige taak de
parkiet en zijn kooi te herenigen.

Kreeft 46
8271 KK IJsselmuiden
T 038 - 33 770 40
E info@kamperuitjes.nl

Bedrijfsuitjes
Vrijgezellenfeesten
Kinderfeestjes
Familieuitjes
Special Events

Keuze uit
meer dan 35
activiteiten
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Bekijk ons complete aanbod op
www.kamperuitjes.nl
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UITGELICHT

UITJES & ETEN

Tandemtocht

Zeilen

Op zoek naar een hilarisch
groepsuitje? Een tandemtocht geeft
plezier voor tien. Vooral in het begin
is het geweldig om te zien hoe de
tweetallen langzaam de tandem leren
beheersen en er steeds beter mee
overweg kunnen. Naast de mooie
tocht die gereden wordt rondom
Kampen komen jullie onderweg
diverse opdrachten tegen.

Kampen is met haar bruine vloot
en waterrijke omgeving de perfecte
uitvalsbasis voor een zeiltocht.
Zeilen staat garant voor de nodige
teambuilding en gezelligheid, deze
start zodra u aan boord stapt. Een
echte belevenis!

Een complete invulling voor jullie groepsuitje? Dan is het wel zo prettig
om daarvoor één contactpersoon te hebben zodat u zich kan concentreren
op alle andere bijkomende werkzaamheden. Op deze manier kost het
u minder tijd en zijn de lijnen kort.
Onze Uitjes & Eten arrangementen zijn opgesteld in samenwerking met
lokale horeca-ondernemers die geheel op eigen wijze invulling kunnen
geven aan het culinaire deel van jullie groepsuitje. Op deze manier weet
u meteen waar u aan toe bent en of het bij jullie budget past. Vaak zijn het
all-inclusive arrangementen zodat er geen verrassingen zijn achteraf.
En dat is op de dag zelf een fijne geruststelling.

BINNENACTIVITEITEN

Schilderworkshop

GPS Speurtocht

Altijd al een mooi schilderij willen
hebben? Laat je verrassen door 1
van onze schilderworkshops waarbij
jullen een eigen schilderij gaan
maken. Maak maar vast een plekje
vrij aan de wand! Jullie worden
natuurlijk bijgestaan door een
professionele docent die de nodige
tips en trucs zal meegeven.

Tijdens een tocht met GPS door de
stad zullen de kinderen foto’s spotten
en daarbij de code van de juiste foto
moeten noteren. Daarnaast zullen ze
een Quiz meekrijgen waarmee extra
punten zijn te verdienen.
Na de speeltijd worden alle
antwoorden bekeken en kan de
winnaar bekendgemaakt worden!

KINDERFEESTJES

Teambuilding
Vlotten bouwen
De opdracht is simpel: bouw een
vlot en zorg dat je met je team de
opdracht haalt, droog wel te verstaan.
Voordat het vlotvaren begint worden
jullie eerst door onze instructeur
getest op de teamspirit. Hoe is jullie
communicatie en zetten jullie door als
het even tegenzit?

U wilt meerwaarde uit uw teamdag of
teamuitje halen? Op een ontspannen
manier anders met elkaar bezig zijn
doet al heel veel voor de teamspirit.
Hierbij zijn samenwerkingsopdrachten
een goed middel. Opdrachten waar je
in eerste instantie misschien niet de
moeilijkheid van inziet zijn perfect om
bijvoorbeeld de communicatie eens
goed te analyseren.

Kookworkshops

Ik Hou van Holland

Een kookworkshop is een leuke
manier om je collega’s of vrienden
echt te leren kennen. De één blijkt een
enorme chaoot in de keuken terwijl de
ander totaal in de stress schiet van de
verschillende bereidingen. Een leuke
vorm van teambuilding die smakelijk
wordt afgesloten!

De Ik Hou van Holland Quiz is
inmiddels net zo Hollands en
bekend als kaas. Wie kent het
televisieprogramma dat onder leiding
staat van Linda de Mol niet? Middels
leuke weetjes en opdrachten komen
jullie nog meer te weten over ons
koude kikkerlandje.

Doe-het-zelf-pakket
Robinson
Over het Robinson Kinderfeest zal
door de kinderen nog lang nagepraat
worden. Vooral het bouwen van een
vlot is een uitdagende opdracht
waarbij de bouwers zienderogen
enthousiaster worden.

Bij het doe-het-zelf-pakket krijgt
u zelf de beschikking over de
materialen van de GPS Speurtocht
en kunt u zelf de organisatie in
handen nemen. U begeleidt zelf de
activiteit na een uitleg door één van
onze medewerkers bij het ophalen
van de materialen.

ONZE FAVORIET

UITJES OP MAAT
Schietprogramma
Wilde verhalen over Wilhelm Tell, jagers
in het oerwoud en James Bond; daar
laat u zich toch niet door intimideren!
In dit uitdagende programma kunt u
van uzelf een legende maken door met
scherp te schieten met de handboog,
blaaspijp en buks.

Graffiti
Misschien heeft u weleens ergens
een tag achter gelaten. Met de
workshop Graffiti mag u zich helemaal
legaal uitleven op het doek en gaat
u naar huis met een verrassend
eindresultaat. Of maken jullie met
zijn allen een kunstwerk voor in de
kantine? Aan jullie de keuze.

Workshop Djembé

Dansworkshops

De workshop djembé is
een fascinerend gebeuren, waarbij
jullie actief, ritmisch trommelen
op authentieke West-Afrikaanse
trommels. Onder leiding van een
professionele docent ervaar je hoe het
is om gezamenlijk tot een muzikaal
eindproduct te komen.

Hoe leuk is het om met vrienden
of vriendinnen tijdens het
vrijgezellenfeest gezamenlijk een
dans in te studeren voor de grote
dag zelf? En tijdens een bedrijfsuitje
komen collega’s letterlijk dichter bij
elkaar. Salsa, zumba of 70’s,
het plezier is de basis.

We doen ons uiterste best om een zo gevarieerd en uitgebreid mogelijk
aanbod van activiteiten aan te bieden. We kunnen ons desondanks
voorstellen dat u toch niet helemaal kunt vinden waar u naar op zoek
bent. Iedere groepssamenstelling vraagt immers om een ander uitje en
daar helpen we jullie graag bij.
Indien u met een grote groep bent dan kunnen we een keuzeprogramma
opstellen zodat iedereen zijn of haar favoriete activiteit kan kiezen.
Heeft u een bepaald budget dan kunnen we zorgen dat we daarbinnen
het meest gunstige programma samenstellen. Hoe dan ook, samen
zorgen we ervoor dat iedereen een geslaagd uitje heeft!

