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TEAM BUILDING 2022
LIJST VAN AANBIEDINGEN EN TARIEVEN

WIJ HEBBEN ERVARING IN ANIMATIE EN WIJ WERKEN SAMEN MET GERENOMMEERDE PARTNERS BINNEN DE 
ORGANISATIE VAN TEAMBUILDING EVENEMENTEN IN WATERLOO OF  ERGENS ANDERS IN BELGIË.
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1.1. VINI SPEED TASTING 

BINNENHUIS

Vini Speed tasting is een leuke en zeer boeiende animatie. De activiteit is een blinde degustatie. U zal de kleur, de 
verschillende druiven, het land en de aromas (fruitig, bloemig, kruidig) moeten ontdekken. De thema’s kunnen de 
volgende zijn: witte, rode of rosé wijnen uit Frankrijk, wereldwijnen, cocktails  van vruchtensappen, chocolade, 
bieren, olijfolies, champagnes en kazen. Deze activiteit kan ook aangepast worden voor personen die geen alcohol
drinken. 
Aan u om de thema’s te kiezen in functie van de tijd die u nodig hebt voor de animatie, uw wensen of het type 
deelnemers. Deze animatie is een ludieke quiz en toegankelijk voor iedereen.

AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 9 personen

TIJDSDUUR
Min. 1 uur

1.2. WINE MAKING ACADEMY 
Wine Making Academy is een animatie die u tot toekomstige oenologen zal vormen. U werkt in groep om uw eigen
wijn te maken door de verschillende druiven samen te brengen. Je zal in de huid kruipen van een echte wijnmaker
die veel aandacht besteed aan zijn beste product. Uw samenstelling zal centraal staan voor u marketing , business 
en financiële strategieën. Van de ontwikkeling van uw wijn tot het etiket op de fles, u zal in deze animatie alle
stappen ontdekken die een wijnbedrijf realiseert. 

AAANTAL DEELNEMERS  
Vanaf 9 personen

TIJDSDUUR
1,5/2 uur

TARIEVEN 
Groep -12 = 1600€ excl. btw
Groep van 12 tot 20 : 2200€ excl. btw
Groep van 21 tot 30: 2500€ excl. btw
Groep van 31 tot 40: 2800€ excl. btw

TARIEVEN 
Groep van 9 tot 18 = 990€ excl. btw
Groep van 19 tot 35 : 1320€ excl. btw
Groep van 36 tot 55: 1900€ excl. btw
Groep van 56 tot 70: 2450€ excl. btw

1. PROEVERIJ-ACTIVITEITEN
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1.4. BEER ACADEMY

Word een team van bierspecialisten en verzamel verschillende soorten gemoute graanbieren, min of meer gehopt, 
turf gerookt of gewoon geroosterd, om uw eigen bierrecept te maken.
Op het einde zal een blinde proefwedstrijd van alle bieren gemaakt door alle teams deze "bierminnende" ervaring 
op een speelse manier afsluiten.

AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 10 personen

TIJDSDUUR
1h30 to 2h

TARIEVEN (excl. BTW)
Less than 12 pers : 1400€
12 to 20 pers : 2000€
21 to 30 pers : 2200€
31 to 40 pers : 2500€
…

1.3. COCKTAIL ACADEMY

Dankzij het advies van de Barman-Animator creëren de teams hun eigen cocktailrecepten uit een ruime keuze aan 
vruchtensappen, siropen, likeuren en alcoholen.
Met deze Teambuilding-animatie werkt u als team aan een eigen cocktail die even mooi als goed moet zijn.

AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 10 personen

TIJDSDUUR
1h30 to 2h

TARIEVEN (excl. BTW)
Less than 12 pers : 1600€
12 to 20 pers : 2200€
21 to 30 pers : 2500€
31 to 40 pers : 2800€
…

INDOOR
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1.5. PROEVERIJ WANDELING

OUTDOOR

Onder begeleiding van een animator wordt u begeleid tijdens een prachtige wandeling over de site. De mogelijkheid 
voor u om de schoonheid van de omgeving te ontdekken tijdens het proeven van onze wijnselectie. De wandeling, 
afgewisseld met proeverijpauzes en uitdagingen, eindigt met de ultieme test van Champagne sabrage. Leer hoe u uw 
smaakpapillen kunt uitdagen! 

AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 2 personen

TIJDSDUUR 
+/- 2 uur

2. SEM’ON QUIZZ 

Kies uw thema’s en Sem’On zorgt voor alles! Wij creëren voor u een gepersonaliseerde quizz vol verschillende en 
amusante testen. U zal vergezeld worden van een animator. Foto’s, muziek, filmfragmenten, algemene cultuur, 
snelheid of reflectie, alles is mogelijk. En waarom niet samen kijken wat u u nog herrinnerd van u laatste seminarie? 

AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 2 personen

TIJDSDUUR
30 min. tot
1 uur

TARIEVEN 
1-24 personen: 750€
>25 personen: 30€/persoon

TARIEVEN (BTW excl.) 
6-15 pers : 600€
16-30 pers : 1000€
31-60 pers : 1350€
61-100 pers : 1700€

+17€/extra pers.

3. SCHATTENJACHT BEGELEIDT DOOR EEN TABLET

Het idee is om plaatsen (steden, parken, hotels, musea,…) te veranderen in een ganzenspel met de tablets. Elk team 
zal verschillende uitdagingen moeten volbrengen. 

AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 20 pers.  

TIJDSDUUR
Vanaf 3 uur

TARIEVEN
Vanaf 60€/pers.
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OUTDOOR

4. E-BIKES 

Een unieke manier  om de streek te verkennen, we sluipen door plaatsen waar auto’s geen toegang hebben. Elke 
deelnemer, aan het stuur van hun moderne paard, draagt bij tot het zoeken van tips en het oplossen van puzzels
doorheen het parcour. Een groepsactiviteit bij uitstek, simpel en efficiënt. Parfum uit de kindertijd met een
futuristische touch. 

AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 13 tot 75 personen

TIJDSDUUR 
2,5 uur

TARIEVEN
Vanaf 70€ per persoon

5. VESPA TOUR

Deze rit  van ongeveer 3 uur kan op elke locatie gedaan worden. U zal de tijd hebben om te profiteren van de 
streek en zijn landschappen. U kunt tijd voorzien om de locale specialiteiten te ontdekken en te proeven, of 
simpelweg samen wat te verfrissen.

AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 2 personen

TIJDSDUUR
2/3 uur

TARIEVEN
Vanaf 80€ per persoon
Excl. btw
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6. Ontdek de site van de slag om Waterloo 

OUTDOOR

De slag om Waterloo wordt beschouwd als een groot historisch evenement dat de Napoleontische verovering
beëindigde en de grenzen van het toekomstige Europa stelde. Vandaag is het veld van de slag om Waterloo één van 
Europa’s grootste historische sites die nog bijna helemaal intact is. Begraven aan de voet van de  Butte du Lion, laat
het gedenkteken 1815 u toe om één van de meest gekwelde periodes van onze geschiedenis te ervaren…alsof u 
erbij was.

Begeleid door een soldaat van uw favoriete leger, ontdekt u heel de geschiedenis van de slag, in een ervaring met al 
uw zintuigen uniek in Europa! Gedurende 15 minuten, herleeft u de belangrijkste fases op een 3D scherm, een
panorama, in een ruimte vol speciale effecten!

Het bier van Waterloo is gebrouwen met passie op de boerderij van Mont-Saint-Jean, gesitueerd op het slagveld
van Waterloo. Om de  geheimen te kennen van het « bier van dapperheid », bezoek eens de micro-brouwerij. Na uw
bezoek kunt u proeven van een selectie bieren en kazen uit de streek. De site biedt ook een winkeltje aan
opgedragen aan de locale producten, een museum, het bezoek van « La Cour et celle du Verger ».

AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 7 pers.

TIJDSDUUR
40 min.

Klassiek bezoek : Brouwerij en degustatie van het « Waterloo Récolte » bier.

TARIEVEN
Van woensdag tot zondag
7,50€ per persoon < 10 personen
5€ per persoon >10 personen

Expert bezoek : Brouwerij en degustatie van 3 bieren en 3 kazen

AANTAL DEELNEMERS 
Vanaf 7 pers.

TIJDSDUUR
1,5 uur

TARIEVEN
Van woensdag tot zondag
20€ per persoon

TARIEVEN
- Ticket gecombineerd met Mémorial 1815 : 16€/persoon
- Begeleid bezoek: 1x1h = 60€
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VIRTUEEL

7. VIRTUELE ACTIVITEITEN

7.1. VIRTUEEL WIJN-ONTSNAPPINGSSPEL
Elke deelnemer ontvangt een individuele doos met 3 wijnen en verschillende aanwijzingen die het mogelijk maken

het raadsel op te lossen dat het virtuele hangslot opent en de belangrijkste informatie met betrekking tot de

geproefde wijnen te ontdekken. Deze virtuele schattenjacht brengt ons van de ene wijn naar de andere en van het

ene wijnconcept naar het andere. Deze virtuele schattenjacht brengt ons van de ene wijn naar de andere en van het

ene wijnproefconcept naar het andere.

AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 4

TIJDSDUUR
+/- 1h30

TARIEVEN (BTW ecxl.)
4-12 pers : 828€
13-50 pers : 69€/pers.

7.2. VIRTUELE CHOCOLADEPROEVERIJ

Na ontvangst van uw individuele doos, smaak blind, luister naar de aanwijzingen en zet in op de herkomst van de 
voorgestelde cacaowijnen.
Elke doos is samengesteld uit : 
6 verschillende soorten chocolaatjes volgens hun oorsprong (in de vorm van individueel verpakte chocolaatjes). 
kaarten die de verschillende pralines beschrijven die worden aangeboden om te proeven. 
Tijdens de proeverij en met behulp van de aanwijzingen van de begeleider wordt de herkomst van elk chocolaatjesblokje 
volgens de voorgestelde kaarten bepaald. 

AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 4

TIJDSDUUR
1 uur

TARIEVEN (BTW excl.)
4-12 pers : 414€
13-50 pers : 35€/pers.
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CONFIGUREER UW EVENEMENT
Een gemakkelijke, praktische, 
gebruiksvriendelijke, intelligente en directe 
manier om uw verzoek te visualiseren en een
prijsofferte aan te vragen. 
www.meetings-and-more.com

ANNULATIEVERZEKERING
Martin’s Hotels biedt u de kans om een
annulatieverzekering af te sluiten zodat u 
gedekt bent in geval van annulatie van 
uw evenement voor zaken buiten uw
contrôle.
www.meetings-and-more.com

TEAM BUILDING & SEMINARIES 
OM TE MOTIVEREN
Binnen of buiten, de team building 
ervaringen hebben een echte waarde
wanneer het klimaat en het kader de 
samenhang en de motivatie bevorderen.
www.meetings-and-more.com

KIES VOOR ECO-EFFICIËNTIE
Carbon zeron Eco-Bon en een ecologisch
managementsysteem: 3 toegevoegde
waarden voor uw evenement en het imago 
van uw bedrijf.
www.tomorrow-needs-today.com

ONTDEK ONS AANBOD
14 HOTELS, 10 STEDEN, 70 ZALEN VOOR VERGADERINGEN EN EVENEMENTEN: ONTDEK HET 
GEDETAILLEERDE AANBOD OP ONZE WEBSITE: WWW.MARTINSHOTELS.COM

DIVERS

http://www.tomorrow-needs-today.com/
http://www.martinshotels.com/
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DE NIL Yohann 

Meetings & Events Manager

+32 2 352 18 17
ydn@martinshotels.com
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