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Dankzij hypermodern materiaal kan je
je volledig uitleven in het bos tijdens
een sessie Outdoor Lasershooting.
We werken met team-opdrachten.
De scenario’s zijn gelijkaardig aan die
van Paintbal en duren 2,5 uur.

100% veilig: dit materiaal werkt met
infrarood stralen zoals een
afstandsbediening.
Het zijn eigenlijk computers die elke hit
registreren en zichtbaar maken.

Deze activiteit kan van 10 tot...99 jaar.
Dus zowel voor jong als oud.
Bovendien erg geschikt voor groepen
met erg verschillende leeftijden.

Outdoorlasershooting kan van 15 maart tot eind oktober.
De onkosten bedragen 21,50 euro per persoon. Met een minimum van 258 euro.
Begeleiding, materiaal en uiteraard “onbeperkte” munitie is in de prijs begrepen.
Het maximaal aantal deelnemers is 24.

Wat meebrengen ?

 Breng kledij mee die echt vuil mag worden.
 Kleding zonder mouwen (topjes) ….niet doen !
 Stevige stappers zijn ideaal.
 Sandalen, open schoenen, aanstekertjes zijn
absoluut af te raden.
 Waardevolle spullen (gsm, horloges, juwelen,
…) blijven best thuis of in de kleedkamers !

Outdoorlasershooting kan ook in combinatie
met survival . Meer informatie en prijzen kan
je vinden in de folders “Survival” en
“Verjaardag”.
Lasershooting ook indoor, in combinatie met
de formule “Indoorfun” (voor kinderen).

Lissenvijver beschikt over een schitterend
natuurpark van 20 hectaren.
Van stuifduinen en dennenbos tot vijvers en
een heus vennengebied. Je vindt het er
allemaal.
De scenario’s spelen zich af in het “droge”
gedeelte van het park; nooit modder of
plassen.En dit in het prachtig bos van de
Prairieberg.

Een schitterende natuur verdient ook
respect.
 Daarom is roken tijdens de activiteit
niet toegelaten.
 Honden kunnen echt niet mee.

Veiligheid vinden we erg belangrijk en daarom:
 Bent u verplicht de instructies van de monitoren strikt
op te volgen.
 Worden de activiteiten aangepast aan het niveau van de
groep.
 Moeten groepen kinderen, jonger dan 14 jaar, vergezeld
zijn van een volwassene.
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