TEAMBUILDING

Op zoek naar een uitje waar u actief aan de slag kunt met het team of collega’s? Dan is een
teambuildingactiviteit in GaiaZOO precies wat u zoekt! Onze teambuildingactiviteiten vinden plaats
in een natuurlijke maar bovenal avontuurlijke omgeving. Onder begeleiding van onze ervaren
GaiaGidsen dagen jullie elkaar uit en natuurlijk is er voldoende tijd en ruimte om gezamenlijk de
activiteit af te sluiten onder het genot van een hapje en drankje. De opbrengst van alle activiteiten
gaat bovendien volledig naar natuurbehoud projecten die GaiaZOO initieert of ondersteunt.

Rondleiding

Wilt u GaiaZOO bezoeken onder begeleiding van een deskundige gids? Dat kan! GaiaZOO heeft een
groot aantal speciaal opgeleide vrijwilligers. Met veel enthousiasme begeleiden zij u tijdens uw
wandeling door de ZOO en laten u de mooiste plekjes zien. Ondertussen vertellen ze van alles over
de dieren. Natuurlijk zijn de GaiaGidsen altijd goed op de hoogte van bijzondere gebeurtenissen in de
ZOO. Een dag op pad met een GaiaGids staat garant voor een leerzame en leuke ontdekkingstocht!
Tijdsduur ca. 2 uur
Kosten € 60,- per GaiaGids (tot 20 personen)
Overige personen € 3,00 p.p. extra tot maximaal 25 personen per GaiaGids

Survival of the Fittest

Tijdens deze avontuurlijke survivaltocht door GaiaZOO gaan diverse groepen de strijd met elkaar
aan. ‘Overleven’ is het doel; als team gaat men op zoek naar fantastische, geniale en ijzersterke
eigenschappen die dieren hebben ontwikkeld om te overleven. Welk team is het fitst? Beantwoord
de vragen, voer de doe-opdrachten uit en ontcijfer de route. De slimste, snelste en meest inventieve
groep komt als winnaar uit deze survivaltocht.
Tijdsduur ca. 2 uur
Aantal deelnemers Tot maximaal 120 personen
Deelnemers strijden in maximaal 12 teams van 5 tot 10 personen tegen elkaar
Kosten € 4,75 p.p. met een minimum bedrag van € 95,- per groep, exclusief entreekosten

Op zoek naar de Schatten van Gaia

In deze spannende zoektocht door GaiaZOO staat de schoonheid van de aarde centraal. In een strijd
tegen de klok gaan de deelnemers in teams op zoek naar de schatten die Moeder Aarde verbergt.
Maar om de schatten te ontdekken, moeten diverse raadsels worden ontrafeld. Vind de geheime
code en kom als eerste over de finish.
Tijdsduur ca. 2 uur
Aantal deelnemers Tot maximaal 100 personen
Deelnemers strijden in maximaal 10 teams van 5 tot 10 personen tegen elkaar
Kosten € 3,75 p.p. met een minimum bedrag van € 75,- per groep, exclusief entreekosten

Cursus Dierverzorger

In een reeks spellen waarin diverse teams tegen elkaar strijden om de titel ‘beste dierverzorger’,
komt bij de deelnemers de ware dierverzorger naar boven. Het team dat als beste een koe kan
melken, een kruiwagen kan hanteren of een neushoorn kan verdoven, ontvangt het certificaat ‘beste
dierverzorger’. De cursus bestaat uit vijf onderdelen. Bij kleinere groepen is in overleg ook vier
onderdelen mogelijk. Wilt u liever een minder actief programma volgen? Laat het ons weten; wij
stellen dan een aangepast programma voor u samen.
Tijdsduur ca. 2,5 uur bij vijf onderdelen (inclusief speluitleg, pauze en prijsuitreiking)
Alleen te boeken in combinatie met lunch, diner of vergaderarrangement
Aantal deelnemers Minimaal 20, maximaal 80, maximaal 8 teams
De deelnemers strijden tegen elkaar in teams van 5 tot 10 personen. Er dient altijd een ‘even’
aantal teams te zijn.
KOE MELKEN
Twee teams strijden tegen elkaar om elk hun eigen emmer zo vol mogelijk te krijgen onder de
melkkoe.
BLAASPIJP SCHIETEN
Met een blaaspijp zo secuur mogelijk op het achterwerk van een neushoorn(model) schieten. Hoe
dichter bij de
juiste plek voor een verdoving, des te hoger het aantal verdiende punten. Een spel waar uiterste
concentratie
nodig is, want het concurrerende team mag u afleiden.

APENBOMENPAD
Het is belangrijk dat de klimstructuren van de apen veilig zijn en daarom moeten ze getest worden.
Maar de apen
willen snel naar buiten, dus de groep ‘testapen’ die het beste en snelste samenwerkt wint!
KRUIWAGENRACE
Het verplaatsen van mest, voer en hooibalen is een belangrijke dagtaak voor een dierverzorger. Hoe
vaak kan
uw team in een bepaalde tijd met een kruiwagen (tegen een concurrerend team) de teamgenoten
van de ene naar
de andere plek vervoeren?
WAT VOEL IK?
Een dierverzorger moet de verschillende dieren blindelings kunnen herkennen. Voel in de
spannende ‘blackbox’ welk
dieronderdeel of (levend?) dier daar verstopt is!

De Erfenis

Man of vrouw? Jong of oud? Bedrijf of familie? Het maakt niet uit, want dit uitje biedt iedereen veel
plezier. Ieder team krijgt een tablet mee met daarop 1 miljoen euro. U krijgt ongeveer twee uur de tijd
om zoveel mogelijk geld uit te geven... Uw oudoom, een echte dierentuindirecteur, Hendrikus van
Barneveld is omgekomen. Hij laat naar verluid zo’n 750 miljoen euro na en omdat er geen directe
familie bekend is, maken jullie aanspraak op zijn erfenis. Maar eerst moeten jullie laten zien wie er
een echte van Barneveld is! Tijdens deze zinderende teambuilding gaat u als team met tablets op
pad door GaiaZOO. In dit spel is veel geld te verdienen, maar daar moet u wel iets voor doen… De
echte dierliefhebber wint!
Prijs op aanvraag: afhankelijk van het aantal deelnemers.

Let´s Quiz!

Een quiz spelen? Dat vindt iedereen leuk. Uw familiefeest, bedrijfsuitje of borrel viert u natuurlijk bij
Hof van Gaia. Nieuw zijn onze quizzen die u kunt boeken voor kleine & grote gezelschappen.
Iedereen kan meedoen met een gemakkelijk te bedienen stemkastje, waardoor ze ingezet kunnen
worden bij elk feest. En het mooiste? U heeft de keuze uit diverse quizzen óf een quiz geheel op
maat! Durft u de uitdaging aan te gaan met collega’s, familie of vrienden?
Prijs op aanvraag: afhankelijk van het aantal deelnemers.

Hebben wij uw interesse gewekt?

Wij nodigen u graag uit voor een afspraak op locatie, om samen een programma op maat te maken.
Heeft u nog vragen dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling reserveringen:
+31(0)45 567 60 72
U kunt ook een e-mail sturen naar: reserveringen@GaiaZOO.nl

