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TEAM BUILDING
PRIJS EN OFFERTELIJST

WE HEBBEN EEN RUIME ERVARING IN GROEPSANIMATIE EN WE WERKEN MET BEDREVEN PARTNERS VOOR 
DE BESTE OMKADERING VAN UW TEAMBUILDING IN GENVAL. 

https://www.martinshotels.com/nl/
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INDOOR SPELEN
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1. WHO KILLED Mr LEE ? 

Slaag jij erin om de moord op mijnheer Lee te ontcijferen?
Inspecteur Elliot brengt de deelnemers samen in het commissariaat. Hij onthult hen de eerste elementen van het 
onderzoek in een geladen en mysterieuze sfeer. Doel is het ontrafelen van de mysterieuze dood van mijnheer Lee, 
de beroemde Chinese miljardair die op zakenbezoek was in België om de deal van de eeuw te sluiten.

Voor dit politieonderzoek moeten de in teams verdeelde deelnemers op zoek naar aanwijzingen en informatie 
verspreid over het domein.
Om informatie te krijgen moeten er echter proeven worden afgelegd waarbij de teamleden blijk moeten geven van 
tal van vaardigheden: complementariteit, delen van informatie, elkaar helpen, strategisch denken, motivatie…

AANTAL DEELNEMERS
Van 10 tot 60

DUUR
3 uur

PRIJS
Vanaf 1 tot 20 d. : € 1.600,00/ group 
Vanaf 21 tot 60 d. : € 80,00 pp 

2. ESCAPE THE VILLA

Slagen jullie erin om uit de villa te ontsnappen vóór de komst van Jack the Ripper?
Het is een donkere stormachtige nacht in 1897, en na een bedrijfsbijeenkomst, zit je samen met je collega’s 
opgesloten in de Villa.
Wie kent “Jack the Ripper” niet, de beroemde seriemoordenaar die in 1888 het Londense district Whitechapl 
onveilig maakte. Wat weinigen echter weten is dat de Villa du Lac in Genval bijna tien jaar later, in 1897, ook het 
theater was geweest van zijn vreselijke praktijken.
De afgelopen dagen werd Genval geteisterd door meerdere moorden.
Dompel je onder in het einde van het 19e eeuw, treed binnen in het universum van de moordenaar en zoek een 
uitweg uit de villa vooraleer de crimineel opnieuw toeslaat!
Alle deelnemers, verdeeld in teams van zes, kunnen slechts hopen nog in leven te zijn na afloop van het spel … 
succes!

AANTAL DEELNEMERS
Van 6 tot 25

DUUR
2 uur

PRIJS
06-12 deelnemers : € 500,00
13-18 deelnemers : € 750,00
19-25 deelnemers : € 950,00

https://www.martinshotels.com/nl/
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3. CASA DE DINERO

Casa de Dinero legt de spanning en het drama van de beroemde Netflix serie Casa de Papel vast in een VR-spel.
Meerdere deelnemers per team gaan de uitdaging aan om een overval te plegen en met hun buit weg te geraken.

Terwijl één deelnemer zich een weg zoekt door diverse locaties en settings, proberen zijn teamgenoten dankzij
diverse materialen en puzzelboekjes de oplossing te vinden voor het volgende virtuele raadsel. Tiussen de fases
wisselt de headset. Tijdens hun avontuur moeten teams allerlei problemen oplossen; kluizen kraken, bommen
onschadelijk maken, alarmen tot zwijgen brengen en zich eindelijk een weg banen uit hun virtuele wereld om terug
te keren naar de realiteit.

AANTAL DEELNEMERS
Van 8 tot 500

DUUR
1 uur

4. WELKOM BIJ DE MOL

Welkom bij de Mol – La Talpa is een concept waarin iedere speler meegesleurd wordt in een verhaal waar niemand
te vertrouwen is. De deelnemers worden in groepen verdeeld en die groepen nemen het vervolgens tegen elkaar
op. Per groep speelt iemand dubbelspel: ze proberen ongemerkt de opdrachten te saboteren.

AANTAL DEELNEMERS
Van 8

DUUR
4 uur

PRIJS
Vanaf € 60 pp

PRIJS
Van 1 tot 20 p : € 100,00 - pp 
Van 21 tot 50p : € 55 -pp
Vanaf 100p : € 40,00 - pp 

https://www.martinshotels.com/nl/
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5. BEAT THE BOX

Verschillende teams moeten elkaars individuele talenten gebruiken om een serie raadsels en codes te kraken.
Uiteindelijk werken alle teams samen om een unieke code op te lossen vooraleer de tijd verstreken is.

AANTAL DEELNEMERS
Van 20 tot 100

DUUR
90 minuten

PRIJS 
20 deelnemers : € 60,00 pp
50 deelnemers : € 45,00 pp
100 deelnemers : € 40,00 pp

+ organisatiekosten (verzekering, 
transport, coordinatie)

6. DE 5 ZINTUIGEN

Als je echt iets wil beleven, dan dienen je 5 zintuigen geprikkeld te worden. Door middel van allerlei uitdagingen
waarin jullie het in teams tegen elkaar opnemen, stimuleren we je zintuigen - horen, voelen, ruiken, zien en
proeven - extra. Daarnaast testen we ook een aantal vaardigheden die gebaseerd zijn op het gebruik van je
zintuigen zoals bijvoorbeeld je behendigheid. En misschien ontdek je wel dat jij over een zesde zintuig beschikt?

AANTAL DEELNEMERS
Van 10 tot 500

DUUR
Halve dag

PRIJS 
Op aanvraag

https://www.martinshotels.com/nl/
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OUTDOOR
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1. SPEL ZONDER GRENZEN

Gebaseerd op de Olympishe Spelen, organiseren wij voor u een eigentijdse vorm van sportieve competitie. Samen
met u worden de activiteiten gekozen die in de vorm van een competitie gegoten worden. U kiest mee, omdat u uw
medewerkers beter kent dan wie ook.
Vooraf wordt er een briefing gegeven aan de kapiteins van de verschillende ploegen. De ploegen kunnen de naam
krijgen van de specifieke afdeling waartoe het team behoort, de verschillende landen, regio’s waar jullie aanwezig
zijn. Zo wordt de betrokkenheid en groepssfeer binnen het bedrijf extra gestimuleerd.

AANTAL DEELNEMERS
Van 1 TOT 100

DUUR
2 uur

2. The S.W.A.T.

Word jij lid van het S.W.A.T.-team?
Alle deelnemers zijn samen in de Villa du Lac om er hun laatste proef af te leggen om toegelaten te worden tot de
befaamde eliteeenheid van de FBI, het S.W.A.T-team.
Speciaal opgeleid, gevormd en getraind om een uitgebreid en zeer specifiek takenpakket te vervullen, moeten de
nieuwe rekruten hun geschiktheid kunnen aantonen!
Aangezien de eenheid actief is op zee, aan land en in de lucht, staat de kandidaten een veelheid aan zeer
gevarieerde challenges te wachten.

Samenwerking, interactie, reflectie en strategie zijn de kernwoorden van deze teambuilding

AANTAL DEELNEMERS
Van 1 tot 60

DUUR
Halve dag 

PRIJS 
Van 1 tot 20 : € 1.600 /group
Van 21 tot 60 : € 80 pp

PRIJS
1 to 24 deelnemers : €900/group
Meer als 25 deelnemers: € 40 pp

https://www.martinshotels.com/nl/
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3. FIFA WORLD CUP 2022

Wie is de beste voetballer of voetbalster van de groep???
Ga een vriendschappelijke wedstrijd aan tegen uw collega’s: wie weerstaat de druk het best en slaagt erin de
anderen uit te schakelen? Het tornooi vindt plaats in een ruimte die speciaal voor uw groep voorbehouden is. Een
maaltijd, cocktail, receptie of …. voor- of achteraf kan eveneens aangeboden worden. Het gaat er in het spel om zo
hoog mogelijk te scoren en daarvoor is de deelname en de samenwerking van de hele ploeg noodzakelijk.

AANTAL DEELNEMERS
Van 1 TOT 100

DUUR
2 uur

4. WILD TRACK

In de duisternis van de nacht moet de opgejaagde zich verbergen om niet gevonden te worden. Maar de
volharding van de spoorzoekers slaagt er vaak in
slaagt er in de adrenaline van de opgejaagde sterk te doen stijgen. Een wilde achtervolging begint dan! De
voortvluchtige vecht om te overleven,
terwijl de meedogenloze spoorzoekers bijna alles zullen doen om hun doel te bereiken.

AANTAL DEELNEMERS
Van 1 tot 100

DUUR
2,5 uur

PRIJS 
1 to 24 deelnemers : €1.600/group
Van 21 tot 100 : € 79 pp
Meer als 100 : € 69 pp

PRIJS
1 to 24 deelnemers : €900/group
Meer als 25 deelnemers: € 40 pp

https://www.martinshotels.com/nl/
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6. MYSTERIES ROND HET MEER

Uitgerust met een stafkaart, moeten de verschillende ploegen een route zoeken die hen naar het voorziene 
eindpunt brengt. Langsheen het traject worden de deelnemers activiteiten voorgeschoteld. De ploegen moeten 
capabel zijn om, kaart te lezen, logisch na te denken en sportief zijn om het eindpunt te bereiken. Ook vlotten 
maken en zo lang mogelijk blijven staan op een boomstam komt aan bod. In het kort, de ideale groepsactiviteit om 
een groep te binden, toeristische trekpleisters te bezichtigen, enkele sportactiviteiten uit te oefenen,… en dit alles in 
een exceptioneel kader.

AANTAL DEELNEMERS
Van 20 tot 100

DUUR
3 uur

PRIJS
1-20 deelnemers : € 900 /groep
21-100 deelnemers : € 45 pp
+ 100 deelnemers : € 40  pp

46

5. DE VEROVERING VAN GENVAL LES EAUX

Tijdreizen rond het meer van Genval. Ofwel in de tuinen van het kasteel ofwel op het meer, verschillende 
uitdagingen van
samenspel, reflectie, behendigheid en kracht zullen beslissen welk team de strijd zal winnen. De samenwerking en 
de zal doorslaggevend zijn.

AANTAL DEELNEMERS
Van 10 tot 150

DUUR
2.5 uur

PRIJS
8 - 20 deelnemers : € 82,50 pp 
21 – 50 deelnemers : € 66 pp 
51 - 100 deelnemers : € 55 pp 
Meer als 100 : € 44 pp

https://www.martinshotels.com/nl/
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7. BAMBOE BOUWEN

Samen ‘bouwen’ is een erg krachtig middel om teams te doen groeien. Met heel simpele materialen bouwt jouw
team een fantastische constructie zoals een reuzeknikkerbaan, een triomfboog, een kasteel of in een thema dat op
dat moment in uw organisatie actueel is. We helpen jullie graag om op een creatieve manier een boeiend thema te
vertalen in een pakkende bouwopdracht.

AANTAL DEELNEMERS
Van 20 tot 500

DUUR
2 tot 3 uur

8. GRAFFITI WORKSHOP 

Samenwerking door de deelnemers is belangrijk binnen de graffitiworkshop: men werkt uiteindelijk samen of per 
team aan één geheel. Nadat de basistechnieken individueel zijn geoefend kan er gezamenlijk een thema, logo, kreet 
of slogan uitgewerkt worden. 

AANTAL DEELNEMERS
Van 10 tot 500

DUUR
1u30 – 2u00

PRIJS
Vanaf €50 pp

PRIJS
Vanaf € 45 pp

Indoor of outdoor

https://www.martinshotels.com/nl/
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10. 2 CV RALLY

Elk team beschikt over een 2CV en een “on the way” beschrijving. Onderweg moeten er vragen opgelost worden en
praktische proeven tot een goed einde gebracht worden. De combinatie van het rijden met een echte klassieker,
het navigeren door schitterende streken en het samenwerken om een groepsprestatie neer te zetten zijn de
ingrediënten voor een geslaagd teamevenement.

AANTAL DEELNEMERS
Van 12 to 400

DUUR
Halve dag

PRIJS 
Op aanvrag

9. CHARGE YOUR BATTERIES

Strakke deadlines. Keihard werken. Er honderd procent voor gaan. Herkent u dit? Dan is het hoog tijd om uw
batterijen op te laden.

Elk team krijgt bij de start een lege batterij om op te laden. Het team dat het meeste energie verzamelt tegen het
einde van de dag, wint de uitdaging. Er wordt met één of meer teams gestreden per opdracht. Ondertussen leert u
welke producten energetische voedingstoffen bevatten. En brengt u sportieve activiteiten tot een goed einde. Zelfs
met denksport verhoogt u uw energiepeil.

AANTAL DEELNEMERS
Van 8 tot 500

DUUR
2 tot 3 uur

PRIJS
Vanaf € 40 pp

https://www.martinshotels.com/nl/
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11. CHÂTEAU DU LAC EXPLORER 

Een speelse ervaring om het mooie en groene domein rond Château Du Lac in Genval te verkennen. We zetten
jullie op weg in teams van 5 à 6 personen. Aan jullie om allerhande opdrachten verspreid rond het meer van Genval 
tot een goed einde te brengen. 
Dit doen jullie via ons interactief app game gespeeld op jullie eigen smartphones. Jullie krijgen allerlei weetjes over 
onder andere het rijke Schweppes verleden van de regio. Verder dagen we jullie uit met enkele kennisvragen en 
doe-opdrachten of laten we jullie een paar foto's en video's (op)nemen in het thema van het spel. Aan jullie om 
zoveel mogelijk punten te verzamelen. Hou hierbij steeds goed in de gaten hoe jullie presteren ten opzichte van de 
andere teams via het live scoreboard. De activiteit duurt zo'n 2 à 3 uur en jullie leggen hierbij zo'n 4 à 5 km af. 
Achteraf bezorgen we jullie alle genomen foto's en video's. Optioneel kunnen we vragen omtrent jullie bedrijf in 
het spel opnemen of een hapje en drankje voorzien.

AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 1 tot 60 

DUUR
2 to 3 uur

12. HIKE AROUND CHÂTEAU DU LAC 

Ga op ontdekking in het mooie en groene domein rond Château Du Lac. We zetten jullie op weg in teams van 5 à 6 
voor een uitdagende en avontuurlijke wandeling gedeeltelijk door de bossen rondom het meer van Genval. Aan de 
hand van ons road book met foto's dienen jullie de weg te zoeken. Onderweg dagen we jullie uit met enkele team 
challenges. Deze activiteit duurt zo'n 3 à 4 uur en jullie leggen hierbij zo'n 10 à 12 km af. Optioneel kunnen wij een
hapje of drankje voorzien onderweg.

AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 1 tot 100

DUUR
3 to 4 uur

PRIJS
1 tot 20 : € 1,000 for the group
21 tot 100 : + 45€ pp

PRIJS
1 tot 20 : € 1,600 for the group
21 tot 100 : € 79 pp
Meer als 100  : € 69 pp

https://www.martinshotels.com/nl/
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11. CYCLING AROUND CHÂTEAU DU LAC

Deelnemers verzamelen voor het hotel. Daag uzelf uit voor een fietstocht in de prachtige streek van Genval.
U kunt de omgeving van het hotel ontdekken dankzij bezienswaardigheden zoals natuurparken, historische
monumenten of plaatselijke brouwerijen.
Elektrisch ondersteunde fietsen zullen worden verstrekt om het beste van deze tour te maken. 
Als optie kunnen we een gids toevoegen die u tijdens de tour zal vergezellen om de verschillende
bezienswaardigheden uit te leggen.
Hieronder ziet u een overzicht van de routes :
https://api.hapidam.com/share/1fb672b0-436a-423a-9d71-786d4a93dcf0/04-GENVAL-RESUME-NL.pdf

AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 1 tot 20

DUUR
2 to 4 uur

PRIJS
1 tot 20 deelnemers : € 30 pp (klassieke fiets)
€ 41 pp (elektrische fiets)
Gids : Vanaf € 320 (max 4 uur)

https://www.martinshotels.com/nl/
https://api.hapidam.com/share/1fb672b0-436a-423a-9d71-786d4a93dcf0/04-GENVAL-RESUME-NL.pdf
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1. BARBECUE CHALLENGE

Teams dagen elkaar uit in een leuke quiz die je enkele barbecue trivia leert en enkele nieuwe manieren leert om een 
barbecue te gebruiken die indruk zullen maken op je vrienden bij het volgende tuinfeest.  Heerlijk gemarineerde 
zalm op cederhouten plank, een zelfgemaakte pizza en een "zittend kippetje“.

2.KOOK WORKSHOP

AANTAL DEELNEMERS
Van 10 tot 40

DUUR
3,5 uur

PRIJS 
€ 85 pp

Nog nooit was koken zo leuk! Ga samen met uw collega’s een amuserend en leerrijk kookavontuur tegemoet. Een 
combinatie van gezelligheid, communicatie en samenwerken. Kies uw keuken: gezond, italiaans, indisch, japans, 
frans, BBQ cook-out 

AANTAL DEELNEMERS
Van 10 tot 40

DUUR
1 tot 3 uur

PRIJS
85€ pp

https://www.martinshotels.com/nl/
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3. MEDITATIE EN WIJNPROEVEN

4. WIJN / BIER / COCKTAIL WORKSHOP

Een degustatie en/of proeverij onder begeleiding van een kenner is een leuke aanvulling bij een culinaire workshop. 
Aan u de keuze : speciaalbier, cocktail of wijnen! 

AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 20

DUUR
2,5 uur

PRIJS 
Vanaf 50,00€ pp

5. GEZELLIGHEID OP HET WATER

Stap aan boord voor een originele borrel! U kunt kiezen voor een glaasje champagne en hapjes op deze unieke 
vlot. Dit kan tot en met vijftien personen. Indien u wilt kunt u ook kiezen voor een barbecue aan boord. Dit kan 
tot en met tien personen. Een moment om nooit te vergeten! 

AANTAL DEELNEMERS
Maximum 10

DUUR
1 uur / cocktail
2 uur / barbecue

PRIJS 
Vanaf 925€ per bootje/cocktail
Vanaf 1295€ per bootje/barbecue

AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 20

DUUR
2,5 uur

PRIJS 
Vanaf 50,00€ pp

Een geheel nieuwe benadering van wijnproeven. Open al uw zintuigen om de wijnen die u zult proeven, ruiken en 
bijna voelen. 

https://www.martinshotels.com/nl/
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SPORTACTIVITEITEN
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1. GOLF

Ontdek het plezier van het spel onder begleiding van een professionele golf coach. Deze activiteit is mogelijk voor
zowel beginners, als ervaren golfers. Martin’s Chateau du Lac biedt u golfterreinen op wandelafstand. Minimale
reistijd voor maximale speeltijd.

AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 10 personen

DUUR
2 uur

2. TANDEM

In kleine groepjes van 6 à 8 personen doorkruisen we een bepaalde regio met een roadbook. Samenwerken staat
centraal om de eindbestemming te vinden. Onderweg wachten valkuilen en allerhande denk- en doe-opdrachten. 
Op de eindbestemming wacht uiteraard de welverdiende beloning, maar halen jullie die wel?

AANTAL DEELNEMERS
Van 10 tot 200

DUUR
Halve dag 

PRIJS 
Prijs op aanvraag

PRIJS
10-14 deelnemers : 85€
15-19 deelnemers : 75€
Vanaf 20 deelnemers : 55€

EXTRA
After-work putting contest : 10€pp
After-work “hole in one” + putting contest : 25€pp

https://www.martinshotels.com/nl/
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3. BEYOND LIMITS

Wij zorgen voor een aantal missies en opdrachten waar de deelnemers aan den lijve kunnen ondervinden, wat het
leven met beperkingen juist inhoudt. Alles is gebaseerd op ‘afhankelijk zijn van elkaar', waaruit moet kunnen geleerd
worden, maar ook een zekere FUN factor inzit.

AANTAL DEELNEMERS
Van 10 tot 500 

DUUR
Halve dag

4. CHURCHBOAT

AANTAL DEELNEMERS
Halve dag : 2 groep van 15p
Hele dag : 1 groep van 15p

DUUR
Halve dag
Hele dag

PRIJS
Prijs op aanvraag

PRIJS
Prijs op aanvraag

Een Churchboat is een lange, slanke, houten roeiboot waarin roeiers twee aan twee naast elkaar zitten en elk een
roeispaan bedienen. Elke boot heeft ook een stuurman die verantwoordelijk is voor het aanhouden van de juiste
richting, gezien de roeiers met hun rug naar de vaarrichting zitten en bijgevolg niet zien waarheen ze varen. Het 
spreekt voor zich dat het van cruciaal belang is dat het team aangestuud word door een goede
stuurman/stuurvrouw om vlot te kunnen varen en winnen. Iedereen moet perfect op elkaar afgestemd zijn.

Een deeltje van de opbrengsten gaat
naar een goed doel nl. de ondersteuning
van de G-sport in België.

https://www.martinshotels.com/nl/


Prijzen zijn exclusief 21% BTW, geldig tot 31 december 2022
Martin’s Château du Lac • Avenue du Lac 87 – 1332 Genval • +32 (0)2 655 71 11
cdl@martinshotels.com • martinshotels.com

20

AVOND ACTIVITEITEN & 
THEMA AVOND
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1. CASINO

Wij toveren gelijk welke locatie om tot een echt casino met authentiek casino materiaal en croupiers van
topkwaliteit. De gasten krijgen van ons fictieve dollarbiljetten die ze aan de speeltafels kunnen omruilen tegen
fiches. We nemen hen mee in onze wereld en zo verwanen ze zich in een echt casino. Spelen zoals de Franse
Roulette en Black Jack mogen uiteraard niet ontbreken.

AANTAL DEELNEMERS
Van 20 tot 500

DUUR
2 uur

2. MURDER DINER 

Ontmasker de moordenaar van Mr. Mayerling! Vragen stellen aan verdachten, onderzoeken,... Ons moorddiner
met als thema bruiloft staat garant voor een gezellige, humoristische en (ont)spannende avond waarbij de nadruk
ligt op humor en interactie met het publiek.Een (ont)spannende manier om lekker te tafelen.

AANTAL DEELNEMERS
Maximum 60 personen

DUUR
3 uur

PRIJS
Op aanvraag

PRIJS
50€ op basis van min 50p

https://www.martinshotels.com/nl/
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4. 20’ies

De Roaring Twenties: Cotton Club, Gay Paris en het Berlijnse cabaret. Dames, geen reden meer om uw jurk vol
franjes in de kast te laten wegkwijnen. Voor de heren de uitgelezen avond om uw maatpak, strik en bolhoed nog 
eens uit de kast te halen: we kleuren de gouden jaren van de stille film weer in op het ritme van de Charleston! Niet
in het minst met onze retro cocktailbar. Waag jullie aan de Charleston dans of de Lindy Hop, op de tonen van het 
Glenn Miller orkest.

AANTAL DEELNEMERS
Van 30 tot 200

DUUR
2 uur

PRIJS
Op aanvraag

3. BATTLE OF THE TABLES

Het is het ultieme interactieve dinerspel dat volledig gebruik maakt van iPad, tablets en digitale technologie. Je
bepaalt zelf de thema's en de moeilijkheidsgraad. En u kunt kiezen uit een breed scala aan evenementen - fysieke
uitdagingen, proeven van bekwaamheid, puzzels of virtuele bokswedstrijden. Een zeer flexibele activiteit, volledig
gepersonaliseerd en uitgewerkt om de teamgeest te stimuleren.Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis
versie)

Deze activiteit kan 
tijdens uw diner 
worden georganiseerd

AANTAL DEELNEMERS
Van 20 tot 150

DUUR
aan u

PRIJS
20 deelnemers : € 87,00 pp
50 deelnemers : € 58,00 pp
100 deelnemers : € 49,00 pp

+ organisatiekosten 
(verzekering, vervoer, 
coördinatie)

https://www.martinshotels.com/nl/
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5. DISCO PARTY

AANTAL DEELNEMERS
Van 50 tot 200

DUUR
Tijdens uw
diner en avond
party

PRIJS
50€ pp op basis van min 50p

Het onhaal gebeurt in een echte disco sfeer, glitters en veren inclusief ! Elke genodigde ontvangt een disco 
accessoire (hoed, bril, boa,…). Tijdens het diner strijden de gasten tegen elkaar in een anderhalf uur vol spelletjes 
en leuke uitdagingen binnen het thema "DISCO“. Dit alles gepresenteerd door een uitstekende animator. Blind 
test, quiz en stop the music programma! De dj zorgt ervoor dat u de hele nacht kunt dansen op discomuziek in een 
sprankelende sfeer!

6. BANDAOKE EXPERIENCE 

AANTAL DEELNEMERS
Geen limiet

DUUR
1 uur

PRIJS
Op aanvraag

Na de karaoke, de next level ervaring : een karaoke met een live band aka 'bandaoke’ !

Hoe werkt de Bandaoke Experience?
U kunt een persoonlijk liedje aanvragen (uit de lijst) of gebruik maken van de uitgebreide play-list en één van de 5 
microfoons pakken bij de eerste noten van je favoriete nummer, samen met 4 andere collega's, om luidkeels mee 
te zingen met de tekst op het scherm, samen met de live band.
Grijp dus je moment de gloire voor een verrassend optreden met een ervaren live band en laat je volledig voor uw 
publiek van collega's, vrienden of familie.Na afloop kan het dansfeest helemaal losbarsten en worden voortgezet 
met onze live band en/of DJ!

https://www.martinshotels.com/nl/
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7. MISTER MO

Mister Mo’ is een zanger-crooner met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende muziekstijlen (soul, jazz, pop …) 
Eerst wat soul (Stevie Wonder, Bill WaIthers, Ray Charles …), dan wat jazz (Frank Sinatra, Nat King Cole…) en
eindigen met wat pop (Michael Jackson, Beatles, Michael Bubblé …).

AANTAL DEELNEMERS
Van 20 tot 500

DUUR
2 uur

8. MAGIC NIGHT 

Gedurende het diner zullen je gasten goocheltrucs bijwonen aan de tafels en op shows, uitgevoerd door onze
grootste goochelaars!

AANTAL DEELNEMERS
Van 30 tot 200

DUUR
1u of 1u30

PRIJS
50€ op basis van min 50p

PRIJS
Op aanvraag

https://www.martinshotels.com/nl/
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MARTIN'SPA
Maak tijd vrij in uw drukke schema voor een 
echt verjongende ervaring. Kies uit een 
ontgiftende sauna, een zuiverend stoombad 
of een bubbelende jacuzzi of ontspan 
gewoon in het zwembad.
martinshotels.com

STEL UW EVENEMENT SAMEN
Gebruik onze handige en gebruisvriendelijke 
online tool om uw aanvraag te doen en een 
offerte te aan vragen. martinshotels.com

TEAM BUILDING & INSPIERENDE 
SEMINARIES
Binnen of buiten, team building 
evenementen hebben een reëele 
meerwaarde voor de cohesie en de 
motivatie van uw team wanneer de 
omgeving en het kader goed gekozen 
zijn. martinshotels.com

KIES VOOR ECO-EFFICIENTIE
Carbon Zero, Eco-Bon en een Systeem voor 
Milieubeheer: 3 toegevoegde waarden voor 
de het imago van uw bedrijf en uw 
evenement. martinshotels.com

EXTRA INFORMATIE

ONTDEK MARTIN’S HOTELS
14 HOTELS, 10 STEDEN, 70 ZALEN VOOR VERGADERINGEN EN EVENEMENTEN : OVERLOOP HET 
GEDETAILLEERD PANORAMA VAN ONS AANBOD  OP : WWW.MARTINSHOTELS.COM

Huur van de Pelouses: 500€ BTW inbegrepen 
Flesjes water tijdens de activiteit: 2,50€ per stuk (0,50cl)

https://www.martinshotels.com/nl/
https://www.martinshotels.com/nl/page/martins-chateau-du-lac/spa-termen-martins-chateau-du-lac-genval.11201.html
https://www.martinshotels.com/fr/page/martins-chateau-du-lac/spa-thermes-martins-chateau-du-lac-genval.11201.html
https://www.martinshotels.com/nl/page/martins-chateau-du-lac/teambuilding-martins-chateau-du-lac-activiteiten.11710.html
https://www.martinshotels.com/fr/page/martins-chateau-du-lac/spa-thermes-martins-chateau-du-lac-genval.11201.html
http://www.martinshotels.com/
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Paul Koot 

Meeting & Event Sales Director
+32 (0)2 655 74 32
pk.cdl@martinshotels.com
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Isabelle Mortier 

Meeting & Event Sales Manager
+32 (0)2 655 74 64
im@martinshotels.com

Claire Vanden Broeck 

Meeting & Event Sales Coordinator
+32 2 655 73 25 
Cvdb@martinshotels.com 

CONTACTGEGEVENS
MARTIN’S CHÂTEAU DU LAC
Avenue du Lac 87 – 1332 Genval • +32 (0)2 655 71 11 • cdl@martinshotels.com • martinshotels.com

https://www.martinshotels.com/nl/

