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Principe :

Ontdek Brugge door middel van een interploegenchallenge. Elk team krijgt een opdracht.

Het parcours is niet op voorhand gekend door de deelnemers.

De spelers moeten denken als echte detectives met lef, cultuur en subtiliteit.

Troeven:

Deze activiteit kan gehouden worden zowel voor een halve als een hele dag.

Vanaf 15 personen

Talen: NL/FR/EN

Geen speciale fysieke conditie vereist.

Het hele jaar door, behalve bij extreme weersomstandigheden.

Ludiek en leerrijk.

Concept & verloop :

We verdelen uw groep in meerdere teams en even hen een naam. (vb: Kojak, Colombo, 007,…)

Na een korte briefing en het overhandigen van een sleutel worden de teams naar hun eerste stop gestuurd waar zij,
na het geven van een wachtwoord, een koffertje krijgen. Daarin bevinden zich; talkie walkie, kompas, survival kit
en de volgende opdracht…

Bij elke halte krijgt u een nieuwe opdracht. Eenmaal de opdracht volbracht krijgt u een aanwijzing om naar de
volgende halte te gaan alsook een tip om het raadsel op te lossen aan het eind van het spel. Alle items die zich in
het koffertje bevinden kunnen nuttig zijn om u hierbij te helpen.

Dit parcours laat u toe om Brugge op een aangename manier te ontdekken!

Mission possible ?



Het basispakket is voorgesteld in de vorm van een halve dagactiviteit.

Het is ook mogelijk om geleide bezoeken of degustatiestops in te lassen. Naargelang het aantal of de lengte van
deze bezoeken kan de activiteit uitgebreidt worden naar een hele dag. ( van 10u tot 17u)

Wij stellen ook een mogelijkheid voor om een deel van het parcours in een koets en/of per boot af te leggen.

Indien gewenst kan deze activiteit verlengd worden met een dinner in een typisch restaurant.

U heeft geen wagen nodig voor deze activiteit. Alles bevind zich binnen wandelafstand of er kan en mag gebruik
gemaakt worden van het openbaar vervoer.

De volgende dia geeft u een idee van de halve dag activiteit met bijhorende prijzen. Wij treden hier niet teveel in
detail voor het geval u zelf ook aan de activiteit deelneemt.

De verschillende opties laten u toe om zelf de lengte van de activiteit te bepalen.

Mission possible is zeer flexibel. Dit stelt u toe om zelf te bepalen of u het accent méér op het spelelement wilt
leggen of méér naar het degustatieve. Dit hangt volledig af van uw wensen en prioriteiten.

Mission possible is een zeer aangename, conviviale en ontspannende activiteit.

Veel amusement gewenst.



STOP NR PLAATS TYPE 
OPDRACHT

DOEL TIP

1 Vertrek Overhandigen van 
de sleutel

Infobureau 
station

1 tip

2 Infobureau 
station

Papier in koffertje Een glas 
drinken

1 tip

3 BAR Overhandigen van 
enveloppe 

Vind het 
Astridpark

4 Astridpark Verborgen 
enveloppe

Fysiek parcours 1 tip

5 Fysiek parcours Agent geeft 
enveloppe

Sint 
Salvatorskathe

draal

1 tip

6 Sint 
Salvatorskathe

draal

Verborgen 
enveloppe

Begijnhof 1 tip

7 Begijnhof Overhandigen van 
enveloppe

Burg Raadsel oplossen

PARCOURS TEAM COLOMBO







Budgetten en opties ( prijs excl. BTW 21% )

Het halve dagpakket zoals in de vorige dia voorgesteld: 

Van 15 tot 50 pers: 60 €/pers

Van 51 tot 100 pers: 53 €/pers

Van 100 tot 200 pers: 50 €/pers

Inbegrepen: organisatie, acteur(s), materiaal en een softdrink of bier.

Mogelijke opties:

DUUR PRIJS

Koetstocht door Brugge +/- 30 min 36€/koets

Boottocht op het kanjaal van Brugge +/- 30 min 7 € / pers

Bezoek aan de brasserie De Halve Maan +/- 45 min 6 € / pers

Atelier Choco-Story met dégustatie +/- 2u 30 € / pers

Stop Tom Pouce ( mogelijkheid tot lunch) Tussen 30 

min en 1u

Tussen 20 et 

30 € / pers

Andere bezoeken op aanvraag.



Algemene voorwaarden

1.Een wijziging van het aantal deelnemers moet ten laatste 7 werkdagen vöör datum van evenement 

gemeld worden. Indien deze deadline niet geerespecteerd word, zal bij een lager aantal aanwezigende 

originele factuur gepresenteerd worden. Bij een hoger aantal deelnemers zal een lastminuteverhoging 

aangerekend worden van 10% op de uiteindelijke totaalfactuur.

2.Diva Events kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien het eventparcours moet aangepast 

worden door reden van laattijdig aankomen van de deelnemers.

3. Bij bevestiging van de bestelling zal de klant een voorschot van 40% van het totaalbedrag stortenop 

rekeningnummer ING 310-1469057-78. Het saldo wordt betaald na het evenement bijontvangst van de 

factuur.

4.Voor iedere buitenactiviteit met of zonder sportief karakter raden wij u aan om een extentie tevoorzien 

van uw « werkongevallen »-verzekering.
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