
 
 
 
 
 

TEAMBUILDING 

ARRANGEMENTEN 

Archeon Actief 
Onze Archeotolken nemen u en uw genodigden mee voor een rondleiding door de prehistorie, 
Romeinse tijd of de middeleeuwen met daarbij tijdeigen activiteiten. Per activiteit kunt u op circa 20 
à 25 minuten rekenen. Wij kunnen voor u de groepsindeling maken. 
  
Prehistorisch  
U brengt een bezoek aan het kamp van de jagersverzamelaars. Rond het kampvuur krijgt u 
informatie en uitleg over deze bijzondere leefgewoonten. 
Een opsomming van mogelijke activiteiten, activiteiten zijn afhankelijk van het weer en de expertise 
van de tolk die mee is, zijn o.a.: boomstam-kanovaren, maak je op voor de jacht met speer of stok, 
muziek maken, hout hakken, graan malen, kei-trekken of vuur maken.  
 
Romeins  
Onder leiding van onze Archeotolk krijgt u een rondleiding door de Romeinse Stad 'Trajectum ad 
Rhenum' (Oversteekplaats van de Rijn). Een bezoek aan het Badhuis, de Tempel, de Herberg, het 
Forum, het Pottenbakkershuis.  
Een opsomming van mogelijke activiteiten, activiteiten zijn afhankelijk van het weer en de expertise 
van de tolk die mee is, zijn o.a.: speerwerpen, Romeinse massage, zwaardlopen, fibula maken, 
touwtrekken, exerceren of een loculus maken. 
 
Middeleeuws  
Het middeleeuwse stadje Gravendam lééft in de veertiende eeuw. Vele aspecten van oude 
ambachten zoals de mandenmaker, houtbewerker, de bakker en het dagelijks leven komen aan bod. 
Een opsomming van mogelijke activiteiten, activiteiten zijn afhankelijk van het weer en de expertise 
van de tolk die mee is, zijn o.a.: boogschieten, leer middeleeuws schrijven, zwaardvechten, bij de 
chirurgijn op bezoek met aderlating, werken met vilt of zelf een kaarsje maken van bijenwas. 
 
Een “actieve” middag met 4 onderdelen/activiteiten (1,5 uur) vanaf 10 personen € 34,50 p.p. 
Een “actieve” middag met 4 onderdelen/activiteiten (1,5 uur) < 10 personen  € 36,95 p.p. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teambuilding arrangementen 
Laat de wereld van gisteren uw dag van vandaag en morgen bepalen. Veel van wat we vandaag 
beslissen wordt bepaald door wat we gisteren deden. Duik in het verleden en bouw aan de toekomst 
van uw onderneming. 
  
Archeon biedt een groot scala aan teambuilding- en motivatieactiviteiten. In een bijzondere 
omgeving wordt gewerkt aan bijzondere bezigheden:  
- een Vikingtent bouwen 
- een houten frame 
- vuur maken  
- groma (Romeinse meting)  
- of een tangram puzzel in elkaar zetten waarbij niemand zijn aanleg meer kan verbergen of toch 
steviger kost in de vorm van boogschieten?  
 
U wordt door de priester bij de Romeinse tempel onthaald waarna een introductie volgt en de 
teamindeling volgen. De reis ‘Terug naar het verleden voor een nieuwe toekomst’ kan beginnen. 
Na alle spelonderdelen komen de teams weer bij elkaar in de Romeinse tempel waarna de winnaar 
op speciale wijze bekend wordt gemaakt. Welke groep heeft de meeste en juiste offerstukken en is 
hierdoor bij machte om de goden een gunst af te smeken? De priester brengt het offer en dan is het 
afwachten of de goden u welgevallig zijn… 
 
Minerva           € 34,50 p.p. 
Entree park, activiteitenprogramma van 1,5 uur 
 
Apollo           € 36,95 p.p. 
Gelijk aan Minerva maar inclusief ontvangst met koffie/thee  
en Romeins appelgebak met honingnotensaus en room 
 
Mercurius          € 46,50 p.p. 
Gelijk aan Apollo uitgebreid met een koffietafel bestaande uit oerbrood,  
vruchtenbrood, kaas, kruidige worst, Gallische ham, Caesar paté, makreel,  
zoetwaren, koffie, thee, melk en fruit. 
 
Feestelijk afsluiten 
Archeon biedt de mogelijkheid de dag af te sluiten met een aperitief, gevolgd door een (vurig) 
bacchanaal. In de wintermaanden bieden wij een winters stamppoten buffet of een van onze 
feestavonden met band of thematisch vermaak. 
 
 


