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Amsterdam - GPS Hunt over de Wallen of de Jordaan

Amsterdam per satellietplaatsbepalingssysteem!
PER WAT? Nog een keer lezen; Ok, ok, u kent dit begrip waarschijnlijk beter als GPS, wat Global Positioning System betekent. U weet wel,
het systeem waarmee die aardige Belgische dame u de weg wijst als u in de auto zit.

Wallen of Jordaan
Onze GPS tochten vinden plaats in 2 verschillende gebieden; het ene gebied is het bekende, populaire, beetje frivole Mokum (de oude
binnenstad) en het andere laat u meer de serieuze, mooie historische kant van Amsterdam zien (de Jordaan en de Grachtengordel). Aan u de
keuze!

GPS-en door Amsterdam
Mokum Events laat u Amsterdam verkennen met behulp van GPS! Met behulp van coördinaten die u op krijgt en intoetst in de GPS ontvanger
wordt u, via 24 verschillende satellieten, exact aangegeven wat de kortste route naar het opgegeven eindpunt is. MAAR: deze route is
weliswaar de kortste route naar de locatie, maar satellieten kunnen alleen in rechte lijn (dus hemelsbreed) aangeven waar uw doel ligt. U moet
dus zélf de juiste straatjes, steegjes en grachtjes door verschillende authentieke Amsterdamse volksbuurten zien te vinden, waarlangs u
uiteindelijk (zo snel mogelijk!) de te vinden locatie moet zien te bereiken!! Jazeker, zo snel mogelijk, want de snelste wint de hoofdprijs! Klinkt
gemakkelijk hè? KOM MAAR OP DAN!!

Dit arrangement is inclusief:
Ontvangst
Programma uitleg
Uitleg GPS
GPS dropping met vragen / opdrachten
2 consumpties
Prijsuitreiking

Prijzen:

8 - 14 personen € 22,50 p.p. excl. BTW
15 - > personen € 19,50 p.p. excl. BTW

Minimaal aantal personen: 8.
Tijdsduur: 3 uur.
Optioneel:
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De tocht kan ook met de fiets worden gedaan tegen een meerprijs van € 9,50 p.p. excl. BTW.
De puzzeltochten kunnen in het Nederlands, maar ook in het Engels worden gehouden.

Tip; onthoud satellietplaatsbepalingssysteem voor Scrabble!
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2022.

Amsterdam - GPS Hunt over de Wallen of de Jordaan

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

