
Locatram-adventure 
halve dag 

Leer uw collega’s of vrienden kennen op deze 
halve dag vol avontuur in de natuur

Een ideale formule voor groepen met uiteenlopende leeftijden en condities. De LocaTram is een unieke paarden-
tram uit 1900 die u door de prachtige Kastelse natuur loodst. Tijdens deze tocht zullen de teams het tegen elkaar 
opnemen. Leer uw medewerkers of vrienden kennen op een dag vol uitdagingen en plezier.

Programma en planning:
• Ontvangst bij Ark van Noë
• Het programma duurt in totaal 3 uur.  
• Het startuur kan in samenspraak gekozen worden.
• Eventueel afsluiten met een uitgebreide BBQ of diner

Teamindeling:
De groep wordt ingedeeld in verschillende teams van +/- 8 personen die het tegen elkaar zullen opnemen. Vanaf  
30 personen wordt de groep opgesplitst.

Begeleiding en activiteiten: 
Onze enthousiaste begeleiders geven een duidelijke en leuke briefing, houden de scores bij en zorgen ervoor dat 
alles veilig en vlot verloopt. De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier 
kunnen deelnemen. 

Vraag naar onze cateringmogelijkheden!
Bekijk de verschillende locaties met bijhorende catering. 

arkstraat 6 - 2460 Lichtaart
www.arkvannoe.be - 014 51 41 42



Prijsofferte Locatram halve dag:

Totaalprijs voor groepen tot 12 personen: € 564

Vanaf 13 personen € 47 pp

Prijzen zijn excl. BTW 21% 

Inbegrepen: 
Materialen voor proeven, professionele begeleiding en de volledige or-
ganisatie.

Extra’s : 
BBQ: vanaf € 23 • broodjeslunch: vanaf € 13 • pasta: vanaf € 13 • 3-gangen 
menu: vanaf € 28 (meer info op onze cateringfiche)
Al deze prijzen zijn per persoon en excl. BTW.

LocaTram
De LocaTram is een unieke paarden-
tram uit 1900 die u van de ene opdracht 
naar de andere brengt. De LocaTram 
kan zo’n 35 personen vervoeren.

Activiteiten onderweg:
Wandelende A
Eén persoon staat in de A terwijl de an-
dere teamleden de A proberen voort te 
bewegen. Wie vindt de juist techniek en 
wandelt vlot naar de overkant?

Watertransport
Transporteer het water zo snel moge-
lijk naar de emmer aan de overkant 
met behulp van watergoten. Welke 
watermannen/-vrouwen vinden de 
snelste tactiek?

Alcoholtest
Weet u hoe moeilijk het is om een bal-
letje van een flesje te schieten? Is het wel 
normaal als dat niet lukt?

Vliegend tapijt
Alle teamleden nemen plaats op het 
tapijt terwijl één persoon het tapijt zo 
snel mogelijk verder sleept. Dit is enkel 
mogelijk indien het ganse team samen-
werkt. Wie vliegt het snelst richting fi-
nish?

Trolleys
Vier personen nemen plaats op drie 
houten skilatten. Met de juiste tactiek 
en een goede coördinatie ben je al half 
gewonnen.

Op de locatweide: 
Powerturn
Gegarandeerde actie met dit stuurloos 
voertuig. Er zijn enkel twee gashendels 
die elk één achterwiel aandrijven. Deze 
hendels worden bediend door de twee 
bestuurders.

Reuzenkatapult
Twee teams schieten om de beurt met 
de reuzenkatapult een tennisbal af naar 
het veld van de tegenstanders. Slaagt 
het andere team erin om de bal op te 
vangen? 

Op het terrein bij Locat
Boogschieten
Na de nodige instructies en een oefen-
ronde, trachten de teams zo veel mo-
gelijk punten bij elkaar te schieten. Wie 
wordt de Robin Hood van het team?

Matchball
Levensgroot tafelvoetbalspel waarbij de 
deelnemers zijn vastgeriemd en enkel 
van links naar rechts kunnen bewegen. 
Ronddraaien is niet toegestaan.

XXL-toren van Hanoi
Het doel van het spel is om de com-
plete toren te verplaatsen naar een an-
dere plaats: er mag slechts 1 deel tegelijk 
worden verplaatst en nooit mag een 
grotere op een kleinere rusten.

inbegrepen in dit programma:
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