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GROEPEN BROCHURE
BEDRIJVEN | VERENIGINGEN | GEZELSCHAPPEN

WIE ZIJN WIJ?
Fun Valley Maastricht is hét recreatiepark voor jong en oud in de regio.
Met haar fantastische ligging aan de Maas en de schilderachtige
omgeving, waan je je elk seizoen even op vakantie.
Een dagje strand, paintballen met vrienden / collega's of het organiseren
van het jaarlijkse personeelsuitje; het kan allemaal!
Door de talloze mogelijkheden aan arrangementen is ons park de ideale
uitvalsbasis voor een vergadering, teamdag met activiteiten of
bedrijfsfeest.
In deze brochure ontdek je de vele opties die Fun Valley Maastricht te
bieden heeft; van sportieve activiteiten tot live entertainment.
Succes gegarandeerd!
Via onze website kun je een aanvraag doen voor één van de
arrangementen. Wij zullen deze in behandeling nemen en contact met
je opnemen.
Heb je nog vragen na het bekijken van de brochure?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
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Arrangementen
Vergaderen
op één van onze unieke locaties
zoals het Zuidterras of de Beachbar

Teambuilding
keuze uit verschillende (sportieve)
teambuilding arrangementen waarbij
samenwerken van groot belang is

Interactieve quiz
een op maat gemaakte quiz speciaal
voor jouw organisatie

Iets te vieren?
Wij organiseren een compleet
verzorgde feestavond voor jouw
collega's!
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VERGADEREN
Vergader samen met collega's in een
unieke omgeving aan de Maas
in de Beachbar of het Zuidterras.
12,50 per persoon (incl. koffie,thee, scherm en flipover)
2,5 uur
Van 10 tot 35 personen
Beachbar of Zuidterras
Verschillende extra's bij te boeken, zoals echte Limburgse vlaai, een
boerenlunch, bittergarnituur of barbecue

e
In elknste
gewe elling
opst

Persoon
vergade lijk
ren

Zie pagina 22 voor de extra's die je kunt toevoegen om de vergadering compleet te maken
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TEAMBUILDING
Bij het teambuilding arrangement worden
6 spellen (keuze uit A t/m L) gespeeld.
Hierbij is samenwerken van groot belang!

9,95 per persoon
2 uur (incl. speluitleg, voorbereiding
en groepswissel)
Van 25 tot 180 personen

Een prijs voor de winnende groep!
Verschillende extra's bij te boeken, zoals echte Limburgse
vlaai, een boerenlunch, bittergarnituur of barbecue
Er zijn 6 spelbegeleiders nodig voor de activiteiten die de
spellen uitleggen en begeleiden. Daar dien je zelf voor
te zorgen. Meer belangrijke informatie, zie pagina 23.

Op pagina 16 en 17 vind je een overzicht van de spellen
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TEAMBUILDING ULTIMATE
Bij het teambuilding ultimate arrangement
worden 12 spellen (A t/m L) gespeeld.
Uitermate geschikt voor teambuilding.

14,50 per persoon
3,5 uur (incl. speluitleg, voorbereiding
en groepswissel)
Van 50 tot 180 personen

Een prijs voor de winnende groep!
Verschillende extra's bij te boeken, zoals echte Limburgse
vlaai, een boerenlunch, bittergarnituur of barbecue
Er zijn 12 spelbegeleiders nodig voor de activiteiten die
de spellen uitleggen en begeleiden. Daar dien je zelf
voor te zorgen. Meer belangrijke informatie, zie pagina
23.

Op pagina 16 en 17 vind je een overzicht van de spellen
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BAAS BOVEN BAAS
Bij het baas boven baas arrangement
worden 6 spellen (keuze uit A t/m L) gespeeld
plus een extra activiteit zoals vlotbouwen of handboogschieten
19,50 per persoon
3,5 uur (2 uur spellen en 1,5 uur extra activiteit)
Van 30 tot 180 personen

Een prijs voor de winnende groep!
Verschillende extra's bij te boeken, zoals echte Limburgse
vlaai, een boerenlunch, bittergarnituur of barbecue
Er zijn 6 spelbegeleiders nodig voor de activiteiten die de
spellen uitleggen en begeleiden. Daar dien je zelf voor
te zorgen. Meer belangrijke informatie, zie pagina 23.

Zie pagina 18 voor meer informatie

8

ADVENTURE & SHOOT-OUT
Het adventure & shoot- out arrangement bestaat uit schietactiviteiten
zoals paintball target schieten en handboog target schieten
en adventure activiteiten zoals tokkelen, klimmen en vrije val.

14,95 per persoon
2,5 uur (1 uur target schieten
en 1,5 uur klimmen, tokkelen, vrije val)
Van 25 tot 75 personen

Een prijs voor de winnende groep!
Verschillende extra's bij te boeken, zoals echte Limburgse
vlaai, een boerenlunch, bittergarnituur of barbecue
Er wordt gewerkt met een roulatieschema

Zie pagina 19 voor meer informatie
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INTERACTIEVE QUIZ
Bij de interactieve kennisquiz strijden jullie in teams tegen elkaar
en komen er diverse onderwerpen aan bod.
Wie heeft de meeste kennis in huis en gaat er met de prijs vandoor?

11,95 per persoon
1,5 uur
Van 30 tot 150 personen

Een prijs voor de winnende groep!
Verschillende extra's bij te boeken, zoals een
boerenlunch, bittergarnituur of een barbecue
Liever een op maat gemaakte quiz?
We kunnen de quiz een persoonlijke touch geven
door vragen* toe te voegen gericht op jullie
organisatie/afdeling (tegen een meerprijs).

30 vragen
40,00

60 vragen
75,00

*materiaal dient te worden aangeleverd

Zie pagina 21 voor de extra's die je kunt toevoegen om de dag compleet te maken
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COMBINATIES
Het is mogelijk om meerdere programma's te combineren.
Bijvoorbeeld omdat je een dagvullend programma zoekt.
Combineren van 2 programma's
Voorbeeld:
Teambuilding + Adventure & Shoot-out
is totaal 24,90 p.p. Met 30% korting per programma
wordt dit 17,40 p.p.

30% korting
per programma

Combineren van 3 programma's
of meer
Voorbeeld:
Teambuilding + Adventure & Shoot-out
+ Interactieve quiz is totaal 36,85 p.p.
Met 40% korting per programma wordt dit 22,11 p.p.

40% korting
per programma
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IETS TE VIEREN?
Vier je jubileum, personeelsavond of eindejaarborrel bij Fun Valley Maastricht.
We hebben diverse unieke locaties binnen ons park waar je feestavond,
groot of klein, winter of zomer, een gegarandeerd succes wordt!

De Hal (incl. Biercafé)
50 - > 1000

Biercafé
10 - 50

Zuidterras
10 - 50

Beachbar
10 - 50

Beachbar + Terras
+ Deel strand
50 - > 1000

Grasweide Beachbar
50 - > 1000

aankleding in elke gewenste stijl mogelijk

Keuze uit diverse food opties:
- (winter) barbecue - dinerbuffetten
- lunch - borrelen - en meer

Keuze uit diverse beverage opties:
- drankarrangement van 1, 2, 3, 4 uren
meer informatie is te vinden in de horecabrochure
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Spellen
TEAMBUILDING

Deelname aan 6 spellen
(keuze uit A t/m L)

TEAMBUILDING ULTIMATE
Deelname aan 12 spellen
(A t/m L)

A

D
Sponsbroek duo
Welk duo lukt het om
zoveel mogelijk water
te verzamelen?

Wandelende A
Lukt het jouw team
om de A over de lijn
te verplaatsen?

B

E
Dubbele klomploop
Lukt het jullie om met
klompen aan elkaar
vastgebonden een
hindernisparcours
af te leggen?

Blind ballen vangen
Twee deelnemers
proberen ballen op te
vangen die de rest van
hun team probeert
te gooien.

C

F
Skippy slang
Vier deelnemers
moeten zittend op een
skippyslang zo snel
mogelijk een parcours
afleggen

Kruiwagen race
Lukt het dit duo om zo
snel mogelijk een
parcours af te leggen?

Meer spellen
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Spellen
TEAMBUILDING

Deelname aan 6 spellen
(keuze uit A t/m L)

TEAMBUILDING ULTIMATE
Deelname aan 12 spellen
(A t/m L)

G

J
Lange tenen
Lukt het jullie om met
loopplanken aan het
parcours af te leggen
zonder dat de bal valt?

Evenwichtsbal
Lukt het jullie om een
bal in het midden van
een cirkel te laten
balanceren terwijl jullie
een hindernisparcours
afleggen?

H

K
Letterpakken spel
Welk team kan het
snelst zoveel mogelijk
woorden maken met
letters op hun pak?

Zaklopen
De deelnemers
moeten zo snel
mogelijk naar de
overkant en terug
springen in een zak.

I

L
Water dragen
Lukt het jullie om de
emmer met water veilig
aan de overkant
te brengen?

Pingpong vangen
Welk team lukt
het om de meeste
pingpongballetjes in de
helmen te gooien van
hun teamleden?
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Spellen
BAAS BOVEN BAAS

Deelname aan 6 spellen (keuze uit A t/m L) plus een
extra activiteit zoals handboogschieten of
vlotbouwen
Vlotbouwen
Onder leiding van een instructeur bouw je met palen,
tonnen en touwen een stevig vlot waar je mee het
water op gaat. Het is belangrijk dat het vlot
blijft drijven.
Tijdens deze activiteit is samenwerken van belang!

Handboogschieten
Tijdens het schieten leer je diverse schiettechnieken.
De instructeur helpt je met de juiste houding en
concentratie. Richt op de roos en behaal de
meeste punten.

Op pagina 16 en 17 vind je een overzicht van de spellen
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Spellen
ADVENTURE & SHOOT-OUT

Test je behendigheid met paintball target schieten en
handboog target schieten en waan je op unieke hoogte
bij tokkelen, klimmen en een vrije val.
Shoot- out
Paintball target schieten
Lukt het jou om zoveel
mogelijk targets te raken
met een paintball geweer?

Handboog target schieten
Lukt het jou om zoveel
mogelijk targets te raken
met een handboog?

Adventure

Klimmen
Lukt het jou om de hoge
klimwand te bedwingen?

Tokkelen
Ervaar de prachtige natuur
tijdens het tokkelen door de lucht

Vrije val
Durf jij de metershoge
val te maken?
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Slapen
Naast tal van activiteiten is het tevens mogelijk te
overnachten bij Fun Valley Maastricht.

Tentovernachting
Slaap in één van onze tenten
(excl. ontbijt en toeristenbelasting)

€ 14,50 p.p.p.n.

Tentovernachting eigen tent
Neem zelf een tent mee om te overnachten
(excl. ontbijt en toeristenbelasting)
(enkel toegestaan als onze tenten zijn verhuurd)

€ 9,95 p.p.p.n.

- De tenten zijn voorzien
van stapelbedden en verlichting.
- Je hebt enkel je kussen en
slaapzak nodig.
- Sanitaire voorzieningen zijn op korte
loopafstand.

Ontbijt
Begin de nieuwe dag met een
stevig boeren ontbijt.

€ 9,95 p.p.
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Extra's
Bij alle arrangementen is het mogelijk extra's toe te voegen
waarmee je de teamdag compleet maakt!
Koffie met vlaai
Geniet van een lekkere kop koffie
met echte Limburgse vlaai

€ 5,50 p.p.
Boerenlunch
Harde en zachte broodjes / (zoet) beleg
/ verse soep / kroketten / jus d'orange
koffie of thee / melk

Drankarrangement
2 uur drankarrangement
met keuze uit bier / fris / wijn
/ koffie / thee

€ 12,95 p.p.

€ 19,00 p.p. (keuze uit 1,2,3,4 uur)

Bittergarnituur
Las een pauze in met een portie
bittergarnituur à 16 stuks

€ 7,55 p.p.

Medewerker Fun Valley
Zet een medewerker in als
begeleiding voor je programma

Barbecue /
gourmet arrangement
Sluit de dag af met een
heerlijke barbecue of gourmet!

vanaf € 19,25 p.p.

€ 15,00 p.p. (momenteel niet mogelijk)
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Extra info
elementen spellen
Onderstaande informatie over de spellen bij het Zes, Twaalf en Extra
elementen spel (A - L) is belangrijk om te weten:
- De speluitleg ontvang je als boeker uiterlijk 8 dagen van te voren per mail.
Zorg er voor dat de spelbegeleiders tijdig worden geïnstrueerd
en dat ze zijn voorbereid als ze arriveren.
- De school dient zelf van te voren de groepen te maken.
- Bij bovengenoemde programma's is géén pauze inbegrepen. Is dit toch gewenst?
Gelieve dit van te voren aan te geven
zodat het in de boeking kan worden meegenomen.
- We adviseren een extra setje kleding mee te nemen in verband met water
gerelateerde spellen.
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Neem contact
met ons op
Is je interesse gewekt na het bekijken van
de diverse programma's en heb je nog een aantal vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op via:

verkoop@funvalleymaastricht.nl

www.funvalleymaastricht.nl

043 409 4441

Oosterweg 5
6245 LC Eijsden

+31 (0)6 387 014 36

Bereikbaa
r
tijdens
kantoorur
en
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Tot snel!
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