beleef de magische wintersferen
Tijdens deze workshops beleeft u de magische sferen van
de winter. Ons assortiment bestaat uit een breed scala aan
workshops met voor ieder wat wils. De workshops kunnen met
elkaar worden gecombineerd en eventueel ook worden uitgebreid.
In samenwerking met verschillende restaurants is het mogelijk om
een geheel verzorgde dag volledig naar wens in te richten, waar u zelf
het dagprogramma met verschillende activiteiten bepaalt.
Indien u iets niet kunt vinden of indien er vragen zijn, aarzel niet en
neem direct contact met ons op zodat we u direct kunnen helpen!

Flitz-events
is gespecialiseerd in het
verzorgen en organiseren
van evenementen op
verschillende locaties.

Onze activiteiten
zi jn te be le ve n

vanaf € 20
per persoon!
(inclusief BTW)

De evenementen zijn

voor iedereen
toegankelijk
jong en oud, sportief
of niet-sportief
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- Voorbeeldprogramma Ontvangst
18:00-18:30
De deelnemers worden ontvangen
door onze skileraren en Heidi’s ,
die jullie d.m.v. grote brandende
fakkels begeleiden naar de winterse
locatie.
Aangekomen op de plek van
bestemming staat er glühwein
en warme chocolademelk voor
u klaar, met natuurlijk diverse
koeken.Eenmaal één stap gezet in
de winterse locatie zult u versteld
staan van de winterse sferen die u
direct in de juiste “Tirol “ stemming
brengen.

Diner + Entertainment
18:30-20:30
Eenmaal gearriveerd op locatie
komt iedereen al gauw in de
heerlijke wintersportsfeer. De
geur van lekker eten zweeft door
de lucht, het vuurtje is lekker
aan het knapperen, de dientafels
zijn gezellig ingericht, alles
in de sfeer van het magische
wintersportthema. Vergezeld door
ijsberen, wolven en het prachtige interieur
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zult u zich al snel thuis voelen in het
magische wintersportdorp.
Uw eigen “Anton aus Tirol” opent
op originele wijze uw winterbuffet.
Nadat uw gasten zijn aangeschoven
voor een heerlijke winterse maaltijd
zal het feestgehalte omhoog
geschroefd worden doormiddel van
een gezellige tafelkaraoke. Na deze
winterse maaltijd zal buiten het
winterdorp open gaan!

Winterspelen
20:30-22:00
In het magische winterdorp
In het winterdorp is een geweldige
wintersportsfeer gecreëerd.
Kerstbomen, ijsberen, vuurkorven,
magische winterlichtjes,
rendierhuiden, strobalen, Heidi’s en
skileraren, een koek-en-zopiechalet
om de gasten lekker warm te
houden.
In dit dorp in nog veel meer te
vinden zoals de sfeerverhogende
winterspelen. Bierpulschuiven,
langlauflopen, sneeuwbaldarten,
Tiroler-koemelken, Lederhosenhangen, Nagelschlag en
nog veel meer uitdagende
wintersportspelen. Vergezeld door

Tiroler muziek zal iedereen al snel
de echte wintersportsfeer ervaren.

Avond-entertainment
22.00 – 22.30

Vanaf 22:00 zal het feestprogramma
op gang komen, terwijl u gasten
nog druk aan het napraten zijn over
het wintersportdorp bereiden we
ons voor de wintersport party night.
We openen de party night met een
tirolerhit bingo waarbij iedereen
zich al gauw in de partysfeer
begeeft. Door middel van de DJ
of optioneel (entertainer) Robbie
Williams look-a-like zullen we een
feest avond maken om niet snel te
vergeten!
De DJ’s zullen zorgen voor een
avond vol lol en vertier.

Afsluiter
22:30 – 00:00
Na een leuke party is het helaas
weer bijna tijd om naar huis te
gaan! De DJ’s zullen er voor zorgen
dat dit op een passende manier
gebeurt en maken het een avond
om nooit meer te vergeten!
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Stel uw Winter Games zelf samen!
maak keuze uit zes van deze doldwaze activiteiten

• Sneeuwballen Schieten

Heb je ooit wel eens een
sneeuwballengevecht gehad?
Schiet over de berg heen om zo veel
mogelijk ballen te vangen. Schiet
met de katapult zo naar uw collega’s
om het gevecht te winnen.

• Bierpulschuiven

Wie schuift zijn bierpul het verst?
Laat je bierpul zo dicht mogelijk aan
het eind van de tafel stoppen, maar
natuurlijk niet te ver!

• Lederhosen hangen

Ooit uit de bocht gevlogen met skien
bij dat diepe ravijn? Daar hang je
dan aan de bretels van je skibroek
aan een krakende tak kijkend naar
een afgrond van wel honderden
meters diep. Hou je het lang genoeg
vol voor de redding komt?

• Katapult bouwen

Bouw met je team in zo’n kort
mogelijke tijd een katapult, wie
schiet zijn sneeuwballen het verst
weg?
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Groep vanaf 10 personen
Groep vanaf 25 personen
Groep vanaf 50 personen
Groepen vanaf 80 personen:
• Biatlon Schieten

: € 20,00
: € 17,50
: € 15,00
: € 12,50

• IJspegel vangen

Zie jij jezelf als een echte jager?
Bewijs het dan maar in het rendierschietspel, verdien jij de meeste
punten met het schieten, dan win jij
de game!

Wel eens onder een skilift gelopen?
Nu is het tijd om te laten zien hoe
snel jou reactie is. Vang de vallende
skistokken en win de game!

• Boomstam zagen

• Vuur maken

Ben jij de geboren houthakker van
jouw team? Laat dan al je krachten
maar zien in deze challenge. De
team die als eerst de stam heeft
doorgezaagd pakt de overwinning!

• Sneeuwpop bouwen

Geen sneeuw maar toch een
sneeuwpop bouwen? Dit vergt een
hoop samenwerkings-vaardigheden!

Het is al laat, je bent de weg
kwijtgeraakt op de piste. Om te
overleven zal je met de materialen
die je bij je hebt vuur moeten maken
om de nacht door te komen.

• Reuze SneeuwJenga

Jenga? Dat kent iedereen wel van
vroeger: het oude blokken bouwen.
Lukt het jou om een blok uit de
toren te pakken zonder dat deze
omvalt?

• Langlauf lopen

Op de speciaal aangelegde
kunstijsbaan proberen de
verschillende groepen zo snel
mogelijk met elkaar de eindstreep
te halen terwijl uw benen vastzitten
aan skibindingen.

• TirolerKoe melken

Wel eens een ‘echte’ tirolerkoe
gemolken? Wie krijgt al zittend op
een krukje als eerste de emmer vol?

• Sneeuwpop-worstelen

Ga in een heus sneeuwpopworstelpak de strijd aan met uw
collega. Een megahit! Zowel om mee
te doen als om naar te kijken.

• Nagel Schlag (+Quiz)

Welk team ramt als eerste de vier
kopspijkers in de boomstam?
Tijdens de voorrondes telt het
aantal slagen maar tijdens de finale
draait alles om de snelste tijd. De
puntige metselaars-hamer maakt dit
onderdeel extra interessant.

- Ik hou van Winter Wonderland Speel deze winter bij Flitz-events de leukste
variant van de “Ik hou van Holland”-spelshow!
Wie van jullie heeft het meeste kennis in huis? Wie kan het snelst op de
knop drukken om het juiste antwoord te geven? En wie houdt zijn hoofd
koel bij de tikkende tijdbom?!
Beleef een hilarische avond met deze nieuwe spelshow van Flitz! Compleet
met spelshowdecor, rad van fortuin en een klein prijzenpakket voor het
winnende team, gebaseerd op de gelijknamige TV-show. Gegarandeerd
een succesvolle, hilarische avond.
Uw gezelschap zal in verschillende teams worden verdeeld die tegen
elkaar zullen strijden. We hebben de leukste rondes gepakt en gemixt met
een vleugje eigen fantasie, waardoor dit een super leuke en uitdagende
quiz is geworden.
Een energieke presentator en de allerleukste vragen. En naar het einde toe
wordt het steeds spannender: je kunt meer punten binnenhalen, maar ook
punten verliezen.
Met natuurlijk veel leuke muziekfragmenten en winterse hits.

Plezier gegarandeerd!

Tarieven
Tijdsduur
1,5 uur

Groep vanaf 10 pers:
Groep vanaf 25 pers:
Groep vanaf 50 pers:
Groep vanaf 80 pers:

€ 25,00 pp
€ 22,50 pp
€ 17,50 pp
Vraag offerte

Prijzen zijn inclusief BTW en materiaalgebruik.
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- IJs Sculpturen Bent u op zoek naar een creatief uitje op het ijs? Dan is de workshop ijs sculpturen
een gegarandeerd succes. Laat uw creativiteit de vrije loop en maak aan de hand van
een door u gekozen (of door ons) thema de mooiste creaties. Het is een afwisselende
activiteit waarbij verschillende talenten binnen de groep onherroepelijk naar boven
komen, zoals: communicatie, creativiteit (ontwerp) en planning. Daarom is dit uitje
uitermate geschikt als teambuildingsactiviteit.
Hoe ziet de workshop er uit?
We starten met het klaarmaken van het ijs, waardoor er in het begin vooral grove
werkzaamheden worden verricht. Vervolgens dient u een plan van aanpak en een
ontwerp te maken aan de hand van het gekozen thema. Ook hierin wordt al snel duidelijk
wie welke rol heeft binnen de groep. Ben je een denker, doener, dromer of beslisser?
Is het ontwerp klaar? Dan is het tijd om het ontwerp uit te voeren en te starten met de
creatie. Goed overleg en een structurele plan van aanpak is nodig om tot een goed
resultaat te kunnen komen. Na afloop van de activiteit is er een mogelijkheid om elkaars
sculptuur te aanschouwen.
Prijsuitreiking
Ter afsluiting zal de jury bekend maken welk team er heeft gewonnen. In overleg kan
worden bepaald of u een jury aan wilt wijzen of dat wij zorgen voor een winnaar.
Tijdsduur:
2 uur
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Tarieven

Groep vanaf 10 pers:
Groep vanaf 25 pers:
Groep vanaf 50 pers:
Groep vanaf 80 pers:

€ 30,00 pp
€ 27,50 pp
€ 25,00 pp
Vraag offerte

Prijzen zijn inclusief BTW en materiaalgebruik.

- Expeditie Poolcirkel Trotseer de Hollandse kou!
Door het succes van onze zomerse Expeditie Robinson hebben wij een populaire en
spectaculaire winterversie ontwikkeld: Expeditie Poolcirkel..
U waant zich op een plek waar overleven en competitie centraal staat. Wij nemen u
mee naar het poolgebied waar u met uw team moet zien te overleven tussen de hoge
bergen, de gletsjers, koude grotten en rivieren! Niet alleen fysieke kracht is van belang,
ook psychologie en strategie spelen een belangrijke rol. Het is hier dus van groot belang
dat je met het team samenwerkt, om vervolgens gered te worden. Het is dus het ultieme
overlevingsspel op het poolgebied, waarin de teambuilding en teamspirit hoog staat!
Na een kick-off waarbij ieder team haar eigen teamvlag maakt, barst de strijd los. De
teams worden verdeeld over verschillende ‘kampen’ waar ze het tegen elkaar op zullen
nemen tijdens diverse “proeven”. Tijdens deze proeven is het niet alleen van belang dat
je goed presteert maar ook dat je elkaar helpt om te overleven!
Spanning, sensatie, teambuilding en plezier staan garant voor een onvergetelijk
evenement. Durft u met uw team de uitdaging aan? Dan zult u een brede basis nodig
hebben. De combinatie tussen behendigheid, durf, lerend vermogen en kracht.

Onderdelen

• Teamvlag bouwen
• Naar het kamp navigeren
• in de storm en vuur maken
• Reuze Jenga
• Puzzels
• Eetproef
• Sneeuwtjoek
• IJspegelquiz
• Tug of war

Tarieven

Groep vanaf 10 pers:
Groep vanaf 25 pers:
Groep vanaf 50 pers:
Groep vanaf 80 pers:

€ 20,00 pp
€ 17,50 pp
€ 15,00 pp
Vraag offerte

Prijzen zijn inclusief BTW en materiaalgebruik.

Tijdsduur:
1.5 / 2 uur
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- Cocktails shaken Wanneer u geen interesse heeft in koude activiteiten, maar op
een andere manier de magische winterse sferen wilt beleven,
hebben wij de workshop cocktail shaken.
Tijdens deze uitdagende workshop kruipt u twee uur lang in de
huid van een echte barman en kunt u genieten van uw zelfgecreëerde cocktail.

Hoe ziet de workshop eruit?

Tijdens deze workshop wordt u welkom geheten in de winterse
sferen van de cocktailbar. Om uiteindelijk overheerlijke winterse
cocktails te kunnen maken, krijgt u eerst uitleg van onze cocktail
expert die alles weet over het mixen en shaken van cocktails.
Na de uitleg bent u voldoende getraind om zelf aan de slag te
gaan om uw eigen cocktial te haan shaken. U kijgt twee uur de
tijd om met een goede houding, liefde, een brede glimlach en
de perfecte moves het shaken tot een ware belevenis te maken.
Geniet na het shaken na van uw winterse cocktails en proef die
van anderen.
De workshop is naast het leren mixen natuurlijk vooral
een sociale gelegenheid. Het bevordert de groepsgeest en
saamhorigheid binnen de groep.

Leer, ervaar & geniet!
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Tarieven

Groep vanaf 5 personen :
Groep vanaf 10 personen :
Groep vanaf 25 personen :
Groep vanaf 50 personen :
Groep vanaf 100 personen :

€ 30,€ 25,€ 22,50
€ 17,50
€ 15,-

- Casino Night Voor sommige mensen is Las vegas de ultieme
vakantie.
Het gevoel dat je elk moment de jackpot kan
winnen, gecombineerd met een spetterende show
en heerlijk eten & drinken.Las Vegas is voor de
meeste mensen helaas te prijzig en te ver weg.
Wij van Flitz-events willen en kunnen jullie deze
ervaring aanbieden! De zaal wordt gevuld met
speeltafels als Roulette, Blackjack & Poker. De
ervaren croupiers kunnen niet wachten tot de
kaarten gedeeld mogen worden en de roulette mag
draaien.
Uiteraard is er ook een fotograaf aanwezig, want
de memorable momenten moeten natuurlijk
vereeuwigd worden. Omdat een drankje natuurlijk
niet mag ontreken wanneer u gezellig aan het
spelen bent, staan onze barmannen voor u klaar
om de dorst te lessen.
De zaal wordt gedecoreerd tot een ware
casinobeleving. U kunt zelfs kiezen uit verschillende
thema’s! Wat denkt u bijvoorbeeld van een James
Bond thema? De dresscode is dan natuurlijk ook
James Bond Style!
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- Vliegeren / Powerkiten ‘de ultieme uitdaging!’

Lekker een dagje uitwaaien op het strand langs het water?
Vliegeren / Powerkiten is de ultieme uitdaging voor
iedereen die houdt van strand en wind.
Er wordt gebruik gemaakt van Nasawings en matrassen in alle soorten en maten.
We leren je de speciale vliegers op een veilige manier te besturen en natuurlijk
leren we je een heleboel leuke trucjes!
De vliegers hebben we in alle soorten en maten. Kleine vliegers voor mensen die
heerlijk willen ontspannen. En grotere voor mensen die gaan voor het extreme
en de kracht van de wind zelf willen ervaren. Iedereen kan zelf bepalen met wat
voor vlieger hij of zij wilt vliegeren. In deze 2 uur leren wij iedereen vliegeren op het
strand van Scheveningen, Kijkduin of Hoek van Holland!
Wanneer je eenmaal de powerkite onder controle hebt kunnen we zelfs al proberen
een sprong te maken! Of wil je liever wat competitie, een wedstrijd voor laten
slepen over het strand tegen uw collega! Liever vliegeren op techniek? Test hoe
goed uw techniek is met bepaalde spelvormen. Wie maakt de grootste sprong of
wie bereikt als eerste slepend de finish?

Programma

• Ontvangst
• Uitleg Programma
• Instructie over het vliegeren
• Vliegertrucs leren
• Eventueel BBQ of een drankje na afloop
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Tijdsduur:
2 uur

Locaties:

Scheveningen, Kijkduin, Hoek van Holland
Andere locatie? Ook mogelijk alleen in bespreking met ons.

Strandtenten:

Scheveningen, Kijkduin, Hoek van Holland

Prijzen :

Groep tot 4 personen
Groep vanaf 5 personen
Groep vanaf 10 personen
Groep vanaf 25 personen
Groep vanaf 50 personen

		
		
		
		
		

: € 22,50 (aanbieding) *
: € 20,00 (aanbieding)
: € 20,00
: € 17,50
: € 15,-

Prijzen zijn per persoon en inclusief BTW
Vraag hier uw offerte aan!
* Indivudueel

In combinatie met golfsurfen:
Arrangement A:

Powerkiten + golfsurfen:
Vanaf 5 personen: €45,Vanaf 10 personen: €40,Vanaf 25 personen: €35,Vanaf 50 personen: €30,Boek voor 12.00 uur en ontvang 20% extra korting!
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- Blokarten / strandzeilen WU wilt graag Blokarten? Dat komt goed uit! Wij bieden al ruim 10 jaar
blokart sessies aan op het strand van ‘s-Gravenzande en Hoek van
Holland, ongeveer 10 kilometer van het Scheveningse strand. Wil jij een
spannend bedrijfsuitje,vrijgezellen dag of een leuke dagje uit met de
familie?

Hou jij van een uitdaging?
Dan is blokarten wel wat voor jou!
Wat is blokarten precies?

Blokarten is de nieuwe naam voor strandzeilen ook wel landzeilen
genoemd. De naam blokarten komt van het merk ‘Blokarts”. Dit merk
heeft de sport zeilen toegankelijk gemaakt voor iedereen.
Blokarten is geen lastige sport om te beoefenen, je stapt in de kart en
na een korte introductie scheer je als professionele zeiler over het land
heen! Het blokarten is makkelijk handelbaar voor iedereen, jong oud
sportief of gewoon voor de gezelligheid. Je zal worden begeleid door
een professioneel blokart-team die ervoor zorgt dat je na een kwartiertje
een pro-zeiler bent!
Stap in de kart en laat je meeslepen door de wind, span het zeil en ga
harder en harder! Hoor de wind langs je oren suizen en geniet van de
heerlijke frisse zeelucht.
Ideaal om met vrienden, familie of collega’s een leuk dagje van te
maken!

Programma

• Ontvangst
• Uitleg blokarts
• Blokarten!
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Pakket A blokarten:

Duur is 1 uur waarbij je met ze tweeën 1 blokart deelt.
Voor ieder half uur meer is het 5 euro per persoon.

Groep vanaf 5 personen
Groep vanaf 10 personen
Groep vanaf 25 personen
Groep vanaf 50 personen
Groepen vanaf 80 personen:

: € 25,00
: € 22,50
: € 20,00
: € 17,50
: Vraag om de offerte

Pakket B blokarten:

Duur is 1 uur waarbij ieder persoon een eigen blokart heeft.

Groep vanaf 2 personen
Groep vanaf 10 personen
Groep vanaf 25 personen
Groep vanaf 50 personen
Groepen vanaf 80 personen:

: € 30,00
: € 25,00
: € 22,50
: € 20,00
: Vraag om de offerte

Pakket C blokarten:

Duur 1,5/2 uur waarbij er wordt gecombineerd met het powerkite.

Groep vanaf 6 personen
Groep vanaf 10 personen
Groep vanaf 25 personen
Groep vanaf 50 personen
Groepen vanaf 80 personen:

: € 35,00
: € 30,00
: € 25,00
: € 17,50
: Vraag om de offerte

- GPS tocht Houdt u van een magische zoektocht in ijskoude winterse sferen?
Dan is de GPS-tocht helemaal wat voor u. IJskoude temperaturen,
ijzige paden en onderweg een sneeuwballengevecht? Het kan
allemaal tijdens dit avontuur. Na de tocht wordt er genoten van
heerlijke zelfgemaakt Glühwein.

Hoe ziet de workshop eruit?

De nieuwe vorm van een ijskoude winterse wandeling met avontuur
is een GPS-tocht en is geschikt voor jong en oud, groot en klein.
Nadat iedereen aangekomen is bij de ontvangstlocatie worden er
teams gemaakt. Elk team krijgt een uitleg over het gebruik van de
GPS-apparatuur.
Om het avontuur geheel aan te passen in winterse sferen, is het de
bedoeling dat u tijdens de ijskoude wandeling alle ingrediënten voor
een lekkere Glühwein verdient. Hiermee maakt u uw eigen Glühwein.
Genieten.
Welk team bereikt het snelst de eindbestemming en heeft de meeste
punten gescoord na het beantwoorden van de vragen? Uiteraard is er
voor de winnaars een beloning!!

Heeft u behoeften aan een spannendere tocht?

Dat kan! Maak uw tocht spannender door in de avond, schemer of
zonsondergang in het donker een GPS-dropping uit te voeren. Het
navigeren zal moelijker worden. Probeer nu nog maar de weg terug te
vinden!
Tijdsduur:
2 uur
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Tarieven

Groep vanaf 10 pers: 		
Groep vanaf 25 pers: 		
Groep vanaf 50 pers: 		
Groepen van 70 pers: 		

€ 22,50 pp
€ 20,00 pp
€ 15,00 pp
Vraag offerte

Prijzen zijn inclusief BTW en materiaalgebruik.

- Schilderpuzzelen Bent u de nieuwe Picasso?
Samen met je collega’s, vrienden of familie één groot schilderij
maken is één van onze creatieve activiteiten.
Een goede samenwerking is hierbij een vereiste en dus de
perfecte manier om aan de slag te gaan met teambuilding. Het
is natuurlijk mogelijk om vooraf te bepalen aan welk thema
het schilderij moet voldoen aangezien u dit schilderij mee mag
nemen. Naast het schilderen van één groot, gezamelijk schilderij
is het bijvoorbeeld ook mogelijk om in kleine groepjeste werken.
In samenwerking met een aan-de-kunstacademie-afgestudeerde
instructeur ga je met de kwasten en diverse kleuren aan de slag
om zodoende je eigen kunstwerk te creëren. Kom je er niet uit,
dan zal onze instructeur je natuurlijk op weg helpen!
Het schilderen kan tevens gegeven worden als onderdeel van een
totaal dagje uit. Vraag om de offerte!

Programma

• Ontvangst
• Korte introductie
• Start schilderworkshop

Locaties

• Scheveningen
• Kijkduin
• Hoek van Holland

Tarieven
Tijdsduur:
1.5 / 2 uur

Groep vanaf 5 pers: 		
Groep vanaf 10 pers:		
Groep vanaf 25 pers: 		
Groep vanaf 40 pers: 		

€ 25.00 pp
€ 20,00 pp
€ 17.50 pp
€ 15,00 pp

Prijzen zijn inclusief BTW en Materiaalgebruik.
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