Laat u zich over het water glijden als Tom Sawyer und Huckleberry Finn
Wanneer de constructie van het vlot klaar is, volgt de ultieme test en wordt het
te water gelaten. Geniet van de rust op het water en de mooie omgeving. Na
een succesvolle tocht over het water worden de vlotten weer uit elkaar gehaald.

Onze populaire VLOT-BOUW-EVENT
We smeden een plan en voeren het uit
Met maximaal 10 of 15 personen bouwt iedere groep een eigen vlot. Hoe groter de groep hoe meer vlotten en
hoe spannender wordt het vlottenbouwen-event in NRW.
Drijfelementen, rondhouten, planken en touwen staan voor u ter beschikking. U mag zelf zien hoe u alles tot
een vaarwaardig vlot in elkaar zet. De bouw van een goede en stabiele constructie van een vlot zou nog wel eens
lastiger kunnen zijn dan u misschien denkt. Daarom helpen we een handje als het nodig is.

Unser beliebtes Floss-Bau Event
Wir schmieden einen Plan und setzen ihn in die Tat um
Mit bis zu 10 oder maximal 15 Personen bauen Sie jeweils Ihr eigenes Floss. Je größer die Gruppe ist, um so mehr Flösse
entstehen und desto spannender wird das Floßbau Event in NRW.
Es stehen Ihnen Schwimmkörper, Rundhölzer, Bretter und Seile zur Verfügung. Sie überlegen sich selbst, wie das Ganze
zu einem schwimmfähigen Floss zusammen geknotet werden kann. Der Bau einer guten und tragfähigen Konstruktion ist
gar nicht so leicht. Deshalb stehen wir Ihnen bei Fragen beratend zur Seite.

"Kunnen we het maken? Nou en of!" (citaat van Bob de Bouwmeester)
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Onze vlotbouw events in Duitsland: creatief, innovatief,
individueel
Escape Games
Belevenisvinder
GeccoMobiel
Vlot bouwen
Stadt Rallye
GeoCaching
bootverhuur Niers
Krimi op wielen
Spoorwegfietsrit
Teamevenement
Boogschieten
Boerengolf
Groepskeuze
Weihnachtsfeier Ideen
Aanverwante onderwerpen

Teambuilding TOP Event in NRW Na het vlotbouwen volgt de grote stabiliteitstest bij de vlotvaart in NRW op de Niers
Vlotten bouwen aan de Niers
28,00 € per persoon
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Meestgeboekt bedrijfsuitje De rondrit met GeccoMobiel en vlot bouwen bieden veel afwisseling bij teamuitjes
Vlotbouwen en GeccoMobiel
Vanaf 49,00 € per persoon

De groepen zijn enthousiast Bevordert het groepsgevoel van de scholieren; want slechts samen kan de actie lukken
Vlotbouwen als schoolreisje
16,00 € per persoon

Geocaching
GeoCaching
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GeoCaching
De weg is het doel

Wir sind zertifiziert!
Overnachtingen aan de Niederrhein
Verleng uw bezoek aan de Niederrhein en boek tevens een overnachting. Om uw uitstapje compleet te maken bieden wij
verschillende overnachtingsmogelijkheden - van slapen in een hooiberg tot vorstelijk overnachten in een kasteel. Komt u
met een camper of met collega's voor een conferentie? Allemaal geen enkel probleem!

Inlichtingen
info@geccotours.com
Naam
Telefoon
E-Mail
Gewenste termijn
Aantal deelnemers
Aanvullende wensen:

Versturen!

"Kunnen we het maken? Nou en of!" (citaat van Bob de Bouwmeester)

Vrije tijd en ontspanning aan de Niederrhein
Georganiseerde tochten
U zoekt voor uw bedrijf, kegelclub of andere vereniging iets bijzonders? Wij bieden met de GeccoMobiel georganiseerde
tochten langs bezienswaardigheden en avontuurlijke uitstapjes in de natuur.
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