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Onze ster-activiteit van dit moment is:   «  MISSION POSSIBLE ». 

Andere activiteiten zoals het bezoeken van Brussel, Trammuseum, begeleide bezoeken op 
basis van een thema zoals het stripverhaal, de mode, gastronomie… kunnen eveneens 
voorgesteldt worden.

Wij kunnen u eveneens meenemen voor méér fysieke activiteiten zoals een 
hindernissenparcours, 4X4, buggies,…

U kan alle activiteiten terugvinden op onze site www.divaevents.be. Aarzel niet om een 
vrijblijvende offerte te vragen via het inschrijvingsformulier.

Vergeet niet te vermelden in welk hotel u verblijft.

http://www.divaevents.be/


Principe :

Bedoeling is Brussel te ontdekken door middel van een interploegenchallenge. Elk team krijgt een opdracht.

De deelnemers kennen het parcours niet op voorhand.

U gebruikt uw talenten als speurder, samen met de nodige dosis lef, finesse en cultuur.

Troeven:

Deze activiteit kan gehouden worden in halve dag- of dagformule.

Vanaf 15 personen

Talen: FR/NL/EN

Geen specifieke fysieke conditie vereist.

Kan het hele jaar door gespeeld worden, behalve bij extreme weersomstandigheden.

Ludiek en leerrijk.

Concept & verloop :

De groep wordt in verschillende teams verdeeld en krijgen een naam. (vb: Kojak, Colombo, 007,…)

Na een korte briefing en het overhandigen van een sleutel worden de teams naar hun eerste plaats geloodst waar
ze, na het geven van een wachtwoord een koffertje overhandigd krijgen. In het koffertje bevind zich; een talkie
walkie, kompas, survival kit, en de opdracht…

Bij elke halte krijgen ze een opdracht. Door het oplossen van deze opdracht bekomen ze een tip voor de volgende
opdracht alsook een tip waarmee ze het eindraadsel kunnen oplossen. Ieder element/voorwerp in het koffertje is
bruikbaar en komt van pas tijdens het parcours.

Langs deze voorgestelde parcours ontdekt u Brussel op een apparte, doch zeer aangename manier.

Mission possible ?



Het basispakket wordt voorgesteld in een halve dag:

De activiteit begint om 14u00 en eindigt rond 17u/17u30, aperitiefstop inbegrepen.

We kunnen hier ook begeleide bezoeken of degustatiestops inlassen. In functie van deze laatste kan uw activiteit
uitgebreidt worden naar een hele dag. ( van 10u tot 18u)

En, indien gewenst, kunnen we deze dag afsluiten met een maaltijd s’avonds in één van de typische restaurantjes
die in Brussel te vinden zijn.

U hoeft, in principe, niet met de wagen te komen want alles is toegankelijk te voet of met openbaar vervoer.

Het is perfect mogelijk om een car te reserveren. ( vb. Voor s’avonds)

Op de volgende dia vind u een halve-dag-package met de prijzen. Wij geven hier niet teveel details weg voor het
geval u zelf ook mocht deelnemen aan de activiteit.

De opties zoals hier uitgelegd kunnen uw activiteit verlengen en/of wijzigen.

Mission possible blijft 100% wijzigbaar. U kunt dus op deze manier enkel opteren voor een degustatief parcours en
zo het accent iets minder op het spelelement te zetten. Dit hangt volledig af van uw wensen en prioriteiten.

Mission possible wordt gehouden in een aangename, conviviale en ontspannen sfeer.

Veel plezier.



STOP NR PLAATS OPDRACHT DOEL TIP

1 Vertrek Overhandigen van 
de sleutel

Toerisme bureau 1 tip

2 Toerisme bureau Papier in het 
koffertje

Ga naar de Zwarte 
toren

1 tip

3 Zwarte toren Verborgen 
enveloppe

Vind ‘Madame 
chapeau 

1 tip

4 Madame chapeau Een agent geeft een 
enveloppe –

Ga een glas drinken 1 tip

5 BAR Overhandigen van 
enveloppe

Vind St Goedele

6 St Goedele Verborgen 
enveloppe

Ga naar een website 1 tip

7 Zavel Neem de talkie 
walkie

Richting brouwerij 1 tip

8 Brouwerij Overhandigen van 
enveloppe

Retour Los het raadsel op

PARCOURS TEAM COLOMBO



Budgetten en opties ( prijs 21% ZBTW)

Het halve dag package zoals hier voorgesteld: 

Vanaf 15 tot 50 pers: 60 €/pers

Vanaf 51 tot 100 pers: 53 €/pers

Vanaf 100 tot 200 pers:  50 €/pers

Inbegrepen: organisatie, animators, materiaal en een drink (soft of een bier).

Opties:

DUUR PRIJS

Begeleid bezoek aan de brouwerij met een degustatie van 4 bieren vergezeld van 
salami en kaas.

+/ 30 
min

15 €/pers

Begeleid bezoek aan planète chocolat met dégustatie +/- 1u 10 €/pers

Stop aan de NOORDZEE met tapas ( mogelijkheid om lunch te nemen of als 
eindpunt te gebruiken)

Vissoep, garnaalkroketten, portie calamars,  witte wijn...

Tussen 
30 min 
en 1u

Tussen 20 en 
30 €/pers

Begeleid bezoek aan het « maison du roi » +/- 45 
min

10 € /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 aanwezigen
de originele factuur gepresenteerd worden. Bij een hoger aantal deelnemers zal een lastminute
verhoging 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 storten
op rekeningnummer ING 310-1469057-78. Het saldo wordt betaald na het evenement bij
ontvangst van de factuur.

4. Voor iedere buitenactiviteit met of zonder sportief karakter raden wij u aan om een extentie te
voorzien van uw « werkongevallen »-verzekering.
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