
Stuur je familie of vrienden het bos in
Wil je een gezellige dag organiseren voor je familie of zoek je een leuk 
teamuitje? Dan is Klimrijk Brabant daar uitermate geschikt voor! Er zijn 
verschillende mogelijkheden voor groepen vanaf 8 tot 100 personen.

Grenzen verleggen 
Het klimbos staat garant voor plezier in het bos met respect voor de 
natuur. Je kunt je grenzen verleggen op de verschillende klimroutes. 
Iedere route heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad, dus er is voor iedere 
avonturier een eigen uitdaging. 

Avontuurlijke activiteiten 
Buiten klimmen kun je bij Klimrijk Brabant ook terecht voor avontuur dat 
zich niet op grote hoogte afspeelt. Je kunt kiezen uit diverse spannende 
activiteiten en zo helemaal je eigen programma voor het groepsuitje 
samenstellen. Wat dacht je bijvoorbeeld van out- of indoor lasergamen of 
met e-steps door de prachtige bossen van Veldhoven? 

OP GROEPSUITJE NAAR 
KLIMRIJK BRABANT

Adres
Turfweg 9
5504 RL Veldhoven

Meer informatie?
Bel naar 088-9000360 of kijk
op klimrijk.nl/groepen



E-steps
De e-step is een ruige elektrische step 
waarbij je alleen maar gas hoeft te geven. Ga 
met je groep op pad en volg met behulp van 
een navigatiesysteem of een van de 
begeleiders de route door de bossen en 
kleine dorpjes. Je kunt kiezen uit 
verschillende tours en arrangementen. Het 
gebruik van de e-steps is mogelijk voor 
personen vanaf 16 jaar.

Lasergamen
Lasergamen in een unieke omgeving? Bij 
Klimrijk Brabant in Veldhoven (dichtbij 
Eindhoven) kun je zowel binnen als buiten 
de strijd aangaan met je team tijdens een 
spannende en spectaculaire lasergame. Met 
een camouflage helm, geschminkt gezicht en 
geavanceerde lasergun gaan alle 
groepsleden de strijd aan.

Outdoor archery tag
Tijdens outdoor archery tag van Klimrijk 
Brabant probeer je de tegenstander zo snel 
mogelijk met pijl en boog uit te schakelen. 
Door de diverse manieren waarop je kan 
winnen en spelvariaties blijft het een 
uitdaging om met jouw team de 
tegenstander te verslaan. Ga jij de uitdaging 
aan?

Klimmen
Test je klimkunsten op 1 van de 5 parcours 
met elk een eigen moeilijkheidsgraad. De 
lengte van de routes varieert van 110 tot 200 
meter en de hoogte van de routes varieert 
van 3 tot 10 meter in de lucht!

Voor alle avonturiers is er een passende 
uitdaging. Iedereen wordt begeleid door 
gekwalificeerde instructeurs, waardoor jij je 
veilig kunt uitleven.



Prijslijst Klimrijk Brabant voor groepen

Activiteit Prijs

Klimmen voor kinderen tot 14 jaar, vanaf 1.30 meter, vanaf 20 pers. € 16,45 per kind

Klimmen vanaf 14 jaar, vanaf 20 personen € 19,95 per persoon

Expeditie Buitenjan, vanaf 10 personen (2,5 uur) € 31,00 per persoon

Outdoor lasergamen (1 uur) € 17,00 per persoon

Outdoor archery tag (1 uur) € 17,00 per persoon

Indoor lasergamen (1 uur) € 17,00 per persoon

GPS wandeltocht vanaf 10 personen (2 uur) € 8,95 per persoon

Schietclinic – handboogschieten en blaaspijp schieten (1 uur)

(Deze activiteit kan alleen i.c.m.een andere activiteit geboekt worden.)
€ 13,00 per persoon

Schietclinic – handboogschieten en blaaspijp schieten (1,5 uur) € 19,00 per persoon

Airsoften 2 uur € 38,50 per persoon

Airsoften 4 uur € 45,00 per persoon

E-kickbike tour (1,5 uur) € 29,95 per persoon

Quad rijden, minimaal 16 personen (2x 11 minuten) € 28,50 per persoon

Quad rijden + aardappelkanonschieten, vanaf 16 pers (1 uur) € 36,00 per persoon

E-Choppers, 5 stuks (3 uur) € 39,50 per persoon



Prijslijst Klimrijk Brabant voor groepen

Groepsarrangementen Prijs

Expeditie Buitenjan Klimlunch 

(Expeditie Buitenjan, koffie of thee met appelgebak en klimlunch)

€ 47,95 per persoon 

(vanaf 10 personen) 

Expeditie Buitenjan met Boslunch  

(Expeditie Buitenjan, koffie of thee met appelgebak en boslunch)

€ 49,95 per persoon 

(vanaf 10 personen)

Expeditie Buitenjan BBQ Amabel

(Expeditie Buitenjan, koffie of thee met appelgebak en barbecue 

Amabel)

€ 54,95 per persoon 

(vanaf 10 pers, excl Drankjes bij 

BBQ)

Expeditie Buitenjan BBQ Luxe 

(Expeditie Buitenjan, koffie of thee met appelgebak en barbecue 

Luxe)

€ 59,95 per persoon 

(vanaf 10 pers, excl Drankje bij 

BBQ)

Eten & Drinken Prijs

Koffie/thee en appelgebak € 7,50 

Koffie & Lekkers 

(Twee kopjes koffie of thee met keuze uit saucijzenbroodje/kaasbroodje 
of Appelflap. To-go: keuze uit 1 luxe koffie of thee.)

€ 6,50 

Koffie & Koek 

(Twee kopjes koffie of thee met luxe koek. To-go: keuze uit 1 luxe koffie 
of thee.)

€ 6,00 

Frisdrank (glazen fles) € 2,80 

Raketijsje € 1,25

Warme drank 

(koffie, thee, cappuccino, warme chocomel)
€ 3,25

Soep van de dag € 5,50

Friet met frietsaus € 3,50

Snack (kroket/frikandel) € 2,40

Snack XL 

(Friet met frietsaus, frikadel, kroket of kaassoufflé en frisdrank (glazen 
flesje, 0,2L)

€ 8,95



Prijslijst Klimrijk Brabant voor groepen

Eten & drinken (Lunch & Barbecue) Prijs

Klimrijk Klimlunch
(Sandwich gezond, Sandwich kip truffelmayo, Zacht broodje eisalade
Zacht broodje bieten geiten kaas spread, Koffiebroodje, Koffie/thee/jus 
d’orange/melk)

€ 18,50 per persoon

Klimrijk Boslunch
(Broodje gezond, Broodje Carpaccio, Broodje gerookte kip & spek,
Broodje eiersalade, Koffiebroodje, Koffie/thee/jus d’orange/melk)

€ 21,50 per persoon

Gezonde lunch to go
(Bruin broodje kaas, bruin broodje eiersalade, krentenbol, handfruit,
petfles sourcy blauw of rood (incl. statiegeld))

€ 10,95 per persoon

Luxe lunch to go
(Luxe broodje gezond, Luxe broodje eiersalade, handfruit, glazen flesje 
fris)

€ 14,80 per persoon

Barbecue Amabel

(Kip saté spiesen, Hamburgers, gemarineerde speklappen, BBQ worsten
Gemarineerde koteletten, diversen sauzen, diverse seizoenssalades,
stokbrood met kruidenboter)

€ 24,95 per persoon

Barbecue Begeerlijk

(Kip saté spiesen, Hamburgers, gemarineerde speklappen, spare ribs,
Bieflapje, verschillende sauzen, diverse seizoenssalades, stokbrood met 
kruidenboter, versgebakken frites)

€ 29,95 per persoon

Barbecue kinderen t/m 11 jaar 

(Kip saté spiesen, hamburger, gemarineerde speklappen, diversen sauzen en 
salades, stokbrood met kruidenboter, versgebakken frites.)

€ 14,95 per kind

Drankafkoop tijdens BBQ (2 uur) 
(Onbeperkt gebruik van: Tapbier, rode en
witte wijn, rosé, frisdranken, koffie en diverse theesoorten)

€ 24,50 per volwassene

Drankafkoop tijdens BBQ (2 uur) 

(Onbeperkt gebruik van: Frisdranken, koffie en diverse theesoorten)
€ 12,50 per kind t/m 11 jaar

Interesse in een groepsactiviteit bij Klimrijk?
Neem voor meer informatie óf om te boeken contact op via 088-9000360 of mail naar 

info@libemafunfactory.nl. Vermeldt je naam, telefoonnummer, wanneer je wilt komen met 

eventuele aankomsttijd. 


