
Bovenstaande prijzen zijn inclusief btw.  Bent u met minder deelnemers dan het minimum? Ook 
dan kunt u een activiteit volgen alleen tegen het tarief van het minimaal aantal deelnemers.  

 

 

 
 

Dagje uit 
Organisatiebureau Sport Totaal is gevestigd in Veenendaal en in samenwerking met ’t Paviljoen 

bieden zij verschillende activiteiten aan voor een dagje uit. Het aanbod bevat zowel sportieve als 

minder sportieve opties. Alles is mogelijk, zoals rustig met de familie op pad of de samenwerking 

binnen uw bedrijf/ team verbeteren door middel van teambuilding activiteiten. Neem gerust een 

kijkje tussen alle opties. Voor vragen kunt u zowel bij Sport 

Totaal als bij ’t Paviljoen terecht.  

Boogschieten 

Leer boogschieten als een echte professional! Onder begeleiding 

van een ervaren instructeur van Sport Totaal kan iedereen de 

nieuwe Robin Hood worden. Deze uitdagende activiteit is leuk 

voor jong én oud.  

Duur:   1,5 uur 

Prijs p.p.: €20,- (min. 10 pers. en max. 30 pers.) 

Klootschieten met klootopdrachten 

Een hele originele activiteit; een combinatie van jeu de boules en 

golf. Wie legt het parcours van ongeveer 3 km. in zo min 

mogelijk worpen af? en probeer daarnaast de 3 opdrachten te 

voltooien! 

Duur:    2,5 uur 

Prijs p.p.: €18,50 (min. 10 pers.) 

GPS Quiztocht 

Ideaal om even met de groep uit te waaien. Geniet van de 

prachtige omgeving. Probeer ondertussen de weg te vinden door 

het oplossen van de quiz en met behulp van de GPS. De tocht is 

ongeveer 5 km.  

Duur:   2 uur 

Prijs p.p.: €12,00 (min. 10 pers.) 

Teambuilding  

Op zoek naar leuke en uitdagende activiteiten waarbij 

samenwerking een vereiste is? Probeer eens het teambuilding 

arrangement van Sport Totaal! Naast inzet, samenwerking en 

positiviteit is ook gezelligheid nadrukkelijk aanwezig. De 

onderdelen zijn: helicopterspel, moerasoversteek, 

bamboebouwen en het ravijn. Al nieuwsgierig ?  

Duur:   2 uur 

Prijs p.p.: €30,00 (min. 10 pers.) 

Mountainbiketocht met gids 

Onze gids neemt u graag mee op pad naar de mooiste plekken 

van de omgeving. Een prachtige mountainbiketocht waarbij 

rekening wordt gehouden met het niveau. Een echte aanrader! 

Duur:   2,5 uur 

Prijs p.p.: €27,50 (min. 7 pers.) 


