Teambuilding bij Yeti-Eeklo maakt van iedere
teamactiviteit een denderend succes!
Bent u voor uw bedrijf, sportclub of vereniging op zoek naar uitdagende
teambuildingactiviteiten voor volwassenen of kinderen? Kom dan naar
Yeti.
Teambuilding is zoveel leuker in een sportieve formule!
Geef ‘plankgas’ met je collega’s en vrienden op ons circuit en beleef een
sensationeel dagje uit op het karting circuit, waar sport, fun, adrenaline
en team-binding elkaar perfect aanvullen!
U kan zich ook volledig geven tijdens het spannende spel Prison Island.
Uniek in België! Betreed de gevangenis met 25 cellen. Iedere cel is een
uitdaging die je als team moet oplossen. Kraak samen met vrienden en/of
collega’s de codes, ontrafel de geheimen en verdien zoveel mogelijk
punten. Perfect als onvergetelijk teambuildingsuitje.
Of daag je collega’s en vrienden uit voor een potje bowling op één van de
16 ultramoderne banen, uitgerust met de meest recente
computersoftware en voorzien van kindvriendelijke volautomatische
bumpers.
Om een team goed te laten functioneren, is het belangrijk dat de
teamleden elkaar goed leren kennen, elkaar vertrouwen en vooral ook
plezier vinden in het samen streven naar hetzelfde doel.
Bij Yeti bieden we een gamma teambuilding activiteiten aan waarin deze
elementen steeds aan bod komen.
Na de teambuildingsactiviteit kunt u genieten van een lekkere
maaltijd met uitzicht op ons circuit.
•
•
•
•
•

steengrill
fondue
ontbijt
BBQ
...

Of u kan op adem komen in onze bar en genieten van een
welverdiend drankje met comfortfood:
•
•
•
•
•

stoofvlees met frietjes
vol au vent met frietjes
balletjes in de tomatensaus met frietjes
spaghetti
vegetarische burger.

Vergaderzaal
Wij beschikken eveneens over 1 volledig uitgeruste vergaderzaal om uw
meeting in een moderne en sportieve omgeving te laten doorgaan.
Onze teambuilding programma’s worden op maat samengesteld:
spannend, sportief of speels naargelang jullie wensen.
Ze zijn toegankelijk voor iedereen en bieden een mix van spetterende
actie, snelheid en avontuur, onverwachte uitdagingen, ludieke proeven,
etc.
Wens je vrijblijvend meer informatie, waarbij wij rekening houden
met uw specifieke wensen.
Neem vrijblijvend contact op met Yeti Eeklo en maak een afspraak voor
uw onvergetelijk evenement.
e-mail: reservaties@yeti-eeklo.be of bel: +32(0)9 278.73.78
Hierna kan een offerte opgesteld worden naar Uw wensen en kunnen we
de dag tot in de puntjes uitwerken. Wij hopen U snel in onze zaak te
mogen ontvangen!
Enkele referenties: Bnp Parisbas, ERA Vastgoed, Huysman verzekeringen,
Schoenen Daneels, BMW – mini Coqcuyt, Unitron Group, Sonac, Arteco,
Kazou, Rad,....

