De leukste activiteiten en arrangementen
voor bedrijfsuitjes en personeelsfeesten

De leukste bedrijfsuitjes
in de mergelgrotten!

Spannende activiteiten in de indrukwekkende mergelgangen.
Actief, avontuurlijk, cultureel, teambuilding en fun: voor iedereen wat wils!

Grotbiken
40 meter onder de grond op een mountainbike door de donkere mergelgangen fietsen!

Het Katakomben Mysterie
Een indrukwekkend teambuilding programma met opdrachten volgens oude rituelen
die nooit het daglicht hebben mogen zien. Samenwerking is het toverwoord!

Avontuurlijke tochten en survivals
In een notendop: spanning, plezier, leuke opdrachten en geschikt voor jong en oud.

Spooktocht
Samen met uw collega’s een vrolijke rondleiding door de grotten…
het wordt een bijzonder avontuur om nooit te vergeten. Durft u het aan?

Kijk voor ons complete aanbod op www.tip-zuidlimburg.nl

Plezier en gezelligheid
staan altijd voorop bij onze workshops!

Doe nieuwe ervaringen op samen met uw collega’s!

Cocktail shaken
Onze barkeeper leert u om zelf de lekkerste cocktails te maken. Gezelligheid gegarandeerd!

Kookworkshops
Onder leiding van onze chef-kok gaat u samen aan de slag om een heerlijk menu te bereiden.
En na twee leerzame uurtjes... aan tafel! Italiaans, Frans, tapas, sushi... aan u de keuze!

Salsa dansen
Met onze workshop salsa dansen komt u helemaal los!

Afrikaanse dag
U gaat o.a. Afrikaanse maskers maken, genieten van een Afrikaanse lunch en trommelen
op djembees. Verrassend leuk!

Mergel bewerken
Ga onder begeleiding aan de slag met een blok mergel en maak een kunstwerk
of aandenken aan uw leuke bedrijfsuitje!

Kijk voor ons complete aanbod op www.tip-zuidlimburg.nl

Wij bieden een
zeer divers aanbod, voor ieder wat wils!

Deze activiteiten treft u onder meer aan op onze website!

Jeepsafari
Dropping
Fotospeurtocht
Wijnproeverijen
Genieten van Limburgse streekgerechten
Cruise op de Maas
Wij bieden zowel binnen- als buitenactiviteiten aan en zijn gespecialiseerd in het samenstellen
van complete dag- en avondvullende programma’s. Geheel volgens uw eigen wensen.

Kijk voor ons complete aanbod op www.tip-zuidlimburg.nl

De Feestgrot, de meest unieke
diner- en feestlocatie van Limburg!

Een eeuwenoude locatie met hedendaagse allure!
De Feestgrot is verreweg de meest bijzondere horecagelegenheid van Limburg,
ondergronds gelegen in de grotten van Valkenburg, midden in het hart van Zuid-Limburg.
U merkt het direct bij binnenkomst: De Feestgrot is anders dan de andere grotten.
Geen bedompte en koude omgeving, maar een sfeervol bruisende, moderne feestgelegenheid.
Het restaurant en de feestzalen zijn aangenaam verwarmd door vloerverwarming, bijzonder
kleurrijk uitgelicht en van alle gemakken voorzien. Ontdek het zelf!
In het feestrestaurant kan ruimte worden gereserveerd voor groepen vanaf 10 personen.
Uniek is dat u altijd met uw groep apart zit, want iedere groep heeft haar eigen wensen.
De feestzalen bieden ruimte aan groepen tot 500 personen.
De Feestgrot is hiermee een uitstekende keus voor uw compleet verzorgde personeelsfeest.
Maar ook voor een gezellige barbecue kunt u hier terecht.
Voor personeelsfeesten zijn er thema’s zoals; “Ik hou van Holland”, de altijd geslaagde
“Seventiesparty”, “Murder on the Dancefloor” of een “Middeleeuws Festijn”.
Laat u verrassen door de vele mogelijheden!

Kijk voor alle mogelijkheden op www.feestgrot.nl

Groene en verantwoorde
bedrijfsuitjes!

Bij onze “groene” afdeling MIMBO vindt u maatschappelijk verantwoorde, duurzame,
milieu- en natuurbewuste activiteiten en workshops in Zuid-Limburg.

Saai? Welnee!
De prachtige Limburgse heuvels, de unieke locaties en originele activiteiten staan absoluut garant
voor geslaagde bedrijfsuitjes, teamuitjes of teambuilding activiteiten!
Ervaar het zelf of lees de enthousiaste reacties van eerdere deelnemers.

En u? Kiest u ook voor groen?
Kiest u voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
Kies dan ook eens voor een groen en uniek bedrijfsuitje van MIMBO!

MIMBO biedt u verschillende activiteiten en workshops.
Wij stemmen het programma of arrangement altijd helemaal af op uw wensen.
Neem gerust contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Kijk voor alle groene uitjes in Zuid-Limburg op www.mimbo.nl

De leukste groepsuitjes in Zuid-Limburg
Bezoek de website voor een compleet overzicht
www.tip-zuidlimburg.nl
of bel voor een voorstel
043 - 601 31 86

