
 

Orshof
 

Een oase van 
groen en rust waar 

werken en genieten 
samengaan ...

 Teambuildingactiviteiten: (prijzen excl. 21% BTW) 

op Orshof 
fietsen 12,50 € per fiets (op fietsroutenetwerk of in het bos) 
tandemtocht 12,50 € per persoon (op fietsroutenetwerk of in het bos) 
mountainbiken 25 € per persoon (op bewegwijzerd mountainbikenetwerk) 
mountainbiketocht met gids op aanvraag 

communicatietocht 400 € / team van max. 10 personen en 25 € per extra persoon 
bierexpeditie 30 € per persoon (begeleiding, proeven van bieren, gids, fiets   
 inbegrepen). 
dropping 375 € / team van max. 10 personen en 25 € per extra persoon 
kruispuntentocht 325 € / team van max. 10 personen en 20 € per extra persoon 
geocaching op aanvraag 
tocht met huifkar 150 € per groep en 5 € per deelnemer (maximaal 20 personen) 
natuurwandeling met natuurgids 70 € per groep (maximaal 20 personen) 

Wijn proeverij vanaf 32,50 € per persoon (minimaal 10 personen) 
Gin proeverij vanaf 50 € per persoon (minimaal 10 personen) 
Whisky proeverij vanaf 45 € per persoon (minimaal 10 personen) 
Koffieproeverij vanaf 25 €/persoon (minimaal 10 personen) 
Koffieproeverij met hapjes vanaf 30 €/persoon (minimaal 10 personen) 
Chocoladeworkshop (2 à 2,5u)   vanaf 225 € / groep van max. 15 personen en 15 € per extra persoon 
Tai Chi: module 1: awaking 350 € per groep (1u) 
Tai Chi: module 2: balancing 400 € per groep (1,5 u) 
stoelmassage vanaf 30 € per persoon (vanaf 6 personen) 
vuurloop vanaf 1200 € per groep (maximaal 20 personen) 
quadrijden vanaf 135 € per persoon 
tocht met vespa vanaf 60 € per vespa 
moorddiner vanaf 1650 € per groep (maximaal 40 personen) 
maffia-avond vanaf 1550 € per groep (maximaal 30 personen) 
the mysterious treasure chest   740 € / team van 8 personen, 705 €/extra team 
the mobiel 1030 € / team van 8 à 10 personen 
 1980 € voor 2 teams 
the teamchallenger 740 € / team van 8 personen, 705 €/extra team 
VR Game 480 € per team van 4 à 6 personen (2u) 
percussie (djembé) 1000 € / groep (in de week), 1125 € / groep (in het weekend) 
 + verplaatsingskosten 
vlucht met luchtballon prijs op aanvraag 
helicoptervlucht prijs op aanvraag 

Buiten Orshof 
bezoek aan stadhuis in bree    op aanvraag 
bezoek aan Kasteel van Gruitrode      op aanvraag 
bezoek aan Archeologisch park ‘De Rieten’ met gids   70 € per groep (max. 25p), 1,5u 
bezoek aan brouwerijmuseum in Bocholt    5 € per persoon, + 20 € voor gids (max. 20 pers) 
bezoek aan brouwerij van Opitter      zie bierexpeditie 
bezoek aan blauwe bessenkwekerij      op aanvraag 
bezoek aan de alpacaboerderij    op aanvraag 
karting + lasershooting (in Meeuwen-Gruitrode)  vanaf 30 € per persoon 
indoor skiën (in Peer)     op aanvraag 
paintball (in Houthalen, Neeroeteren of Bokrijk)  vanaf 30 € per persoon 
bowling (in Maasmechelen of Meeuwen)   vanaf 2,5 € per spel 

We werken graag een aangepast programma voor u uit.  
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Orshof 
Heymansweg 2
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