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DE
LEKKERSTE EN
HIPSTE
HOTSPOTS

15
tips!

01
DE KOSMOPOLIET
The Butcher Social Club
‘Iedere’ Amsterdammer kent de
hamburgerbar The Butcher, met
diverse locaties in de stad. Bij The
Butcher Social Club in de A’DAM
Toren kun je in het weekend van
diezelfde verrukkelijke burgers
genieten, 24/7, want Amsterdam
is een stad die nooit slaapt, en
daar springt The Butcher Social
Club op in met een loungebar, coffeespot en restaurant-bar; dat alles
in een heerlijk urban sfeertje. Hip,
trendy, kosmopolitisch vormgegeven door Studio ICRAVE uit New
York. Een speelplaats voor volwassenen met chille zitjes, vijf dagen
per week uit je dak gaan op muziek
van veelal Amsterdamse dj’s, en
een potje snookeren in zo’n fijne
ouderwetse speelhal. The Butcher
Social Club is een plek waar je na
het stappen kunt ontnuchteren of
rustig kunt nakletsen. Uiteraard
genietend van hun fameuze burger.
www.the-butcher.com
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DE PRIJSWINNAAR
QO Hotel
Luxe, duurzaamheid en technologie gaan hand in hand bij het
QO Hotel in het Amstelkwartier.
Het hotel met 288 kamers sleepte
de Hotel Property Award 2018
binnen. Het lifestylehotel is opgetrokken uit hergebruikt beton.
De vloerbedekking – kijk voor een
keer naar beneden – is gemaakt
van gerecyclede visnetten. De
gevel kan draaien, en het energieopslagsysteem zit diep onder de
grond. Denk je: leuk, laat mij die
kaart maar zien! Ook die deugt.
Opgesteld door chef Luc Kusters,
met een voorkeur voor lokale en
duurzame producten afgenomen
bij zoveel mogelijk lokale leveranciers. De vis op je bord spartelde
een paar minuten ervoor nog in de
vijver op het dak; de groenten en
kruiden zijn vers geplukt uit de kas.
In het internationale QO Hotel
hebben ze oog voor gezond leven.
Op de 20e verdieping zit Embody:
het centrum voor body & mind.
Ook leuk als vriendinnenuitje!
www.qo-amsterdam.com

02
DE VROEGE VOGEL
Vinnies
Woon je in Zuid, Centrum of de
Rivierenbuurt of ben je daar op
vakantie en heb je trek in een uitgebreid, gezond ontbijt, word dan
langzaam wakker bij een vestiging
van Vinnies. Neem een kop Bocca
coffee, gemaakt van Braziliaanse
en Ethiopische arabicobonen, en
een intercontinentaal ontbijtje,
fruit of havermout. Ook glutenvrij
en veganistisch. De homemade
gemberlimonade is een topper! Bij
Vinnies kun je al vanaf 7.30 uur
terecht. Ook handig: 24 uur van
tevoren kun je lunches bestellen,
die dan worden gebracht door Taxi
Electric. En ben je uitgekeken op
130 - inAmsterdam

je eigen meubilair; bij Vinnies is
zowat alles wat je ziet te koop. Een
origineel idee van eigenaren Jules
Ex en Vincent de Cloet.
www.vinnieshomepage.com

03
DE KOOKSTUDIO
Restaurant NINE
Heb je eigenlijk een broertje dood

aan koken of vind je al die kookshows op tv jaloersmakend. Boek
dan eens een workshop bij NINE
op de Zuidas of doe mee aan de
speciale Aanschuifworkshops.
Leuk met partner, vrienden of als
bedrijfsuitje. De chef-kok leert je in
vijf lessen de slimme kneepjes van
het vak. Voortaan tover ook jij iets
lekkers en moois op tafel. Alex is
de spil in de keuken, Ghalem staat
in de bediening. Natuurlijk kun je
ook gewoon lekker eten bij NINE.
De keuken is op doordeweekse
dagen open, en serveert gerechten
met lokale en biologische producten. Wil je met een groepje eten in
het weekend, bel dan even! Vaak is
er wel iets te regelen.
www.restaurantnine.nl
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05
DE HUB
The Coffee Virus
Heb je een bezoekje gebracht aan
het Eye Filmmuseum net over het
IJ, loop dan eens door naar het
A Lab Amsterdam, een creatieve
hub. Bij het inpandige The Coffee
Virus kun je heerlijk lunchen en
natuurlijk koffiedrinken. Ze maken
koffie precies zoals jij het lekker
vindt. The Coffee Virus schenkt
op diverse plekken in het A Lab.
Ook kun je een mooie ruimte in
het pand reserveren voor een zakenlunch of een groepsdiner. The
Coffee Virus is een cateraar pur
sang. Boek je liever een ruimte bij
het Science Park? Dat kan in het
containervillagepark. En als je dan
een lunch-koffiebar in zo’n innovatieve omgeving runt, kan het niet
anders dan dat je met hetzelfde
virus besmet raakt. De eerste ‘coffeecopter’ werd bij The Coffee
Virus uitgetest. Een drone die op
bestelling koffie en thee bezorgt op
iedere werkplek in de hub. En nee,
je ziet ze niet vliegen.
www.thecoffeevirus.nl
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06
HET STADSARCHIEF
ARC.by Lute
Van Peter Lute en zijn vrouw Marieke wisten we natuurlijk al dat
alles wat op je bord ligt, goed is.
Na De Kruidfabriek in Amstelveen
zetten ze hun stempel op ARC.
by Lute, aan de Amstel in het
voormalige stadsarchief. Op slag
waren ze verliefd op het pand. Met
zo’n locatie met bar, restaurant en
atrium in een ambiance van neorenaissancestijl kán er bijna niets
misgaan. Zet chef Sander Klaasen
aan het roer, serveer internationale
gerechten – schilderijtjes op je bord
– en je tent zit vol. Reserveren is
dan ook echt noodzakelijk. Zeker
omdat de gasten van het bovenliggende hotel Riverside dol zijn
op ARC. Door dit internationale
publiek krijgt ARC. een kosmo134 - inAmsterdam

08
DE STUDENT
Singel 404

politisch tintje. Het tasting-menu,
een proeverij van tien gerechten en
amuses, of het ARC.-menu, een
5-gangendiner, zijn het uitproberen
zeker waard.
www.arc.amsterdam

beste’ broodjes van Amsterdam. In de
bediening studenten voor de gezellige
sfeer. Na een ochtendje winkelen in
de Negen Straatjes is Singel 404 een
Van lunchroom Singel 404 moet je
gehoord hebben, anders loop je het echte aanrader. Laat je niet afschrikken door de lange rijen: bestellen gaat
zo voorbij. Tenzij het mooi weer
vlot. Je hoeft alleen het nummer van
is, dan is het terras en de stoep – je
moet ergens je broodje eten – stamp- het broodje door te geven. Net als bij
de Chinees.
vol. Singel 404 zit verstopt achter
www.facebook.com/Singel404/
een groene luifel en verkoopt ‘de

07
HET MANNENGENOOTSCHAP
The Beefsteak Club
Mannengenootschappen van aristocraten en kunstenaars die zich laven
aan pullen bier of een glas punch.
Op hun bord een stevige steak. Dat
Engelse plaatje uit de 18e en 19e
eeuw had eigenaar Sergej Fokke van
The Beefsteak Club in onze eigen
Amsterdamse Jordaan voor ogen.
Het is hem gelukt. Beter nog: want
in deze beefsteakclub zijn vrouwen
ook welkom. Achter de bar schenkt
topper Andrew Nicholls een vari-

atie op de bloody mary: wodka,
beefstock, en geroosterde rode bieten, of een pina colada zonder ijs
en kokos. Op je bord een beefsteak
4.0; je stoel: een strobaal met leren
lap. En superhandig: net als in de
voorgaande eeuwen heet al het
mannelijk personeel anno 2018
Charles en de vrouwen Charley.
www.thebeefsteakclub.nl

09
HET HUIS VAN ONTMOETING
De Nieuwe Poort
De Nieuwe Poort is een huis van ontmoeting en inspiratie. Geld verdienen
met een maatschappelijk concept in
een hippe ambiance op de Zuidas.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals vluchtelingen of
jongeren met een beperking, krijgen
bij De Nieuwe Poort een kans. Chefkoks leiden ze op in dit leerhuis. In
het restaurant werken ze met streekproducten, en kun je terecht voor een
eenvoudig broodje, lunch of diner. In
de Nieuwe Poort gaat het vooral om
elkaar te ontmoeten, en andere culturen en ideeën te leren kennen. Een
plek waar je inspiratie kunt opdoen,
naar muziek luistert en kunst bekijkt.
Een fijne plek in het zakendistrict
waar je kunt bijtanken!
www.denieuwepoort.org
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10
dE CATERAAR
Lavinia
Grote porties, dat is het eerste wat
opkomt als je gaat eten bij Lavinia.
Het decor: huiselijk, informeel,
kleurrijk met vintage meubels en
grote planten. Het geheim van de
kok: dat ze de kunst afkijkt bij internationale chefs. En daar windt
ze geen doekjes om. Grote inspiratiebronnen: James Oliver, Donna
Hay, Jean Georges Vongerichten,
vloggers, foodies en vakanties naar
het buitenland. Lavinia verzorgt
ook catering op locatie in het hele
land: lunch, diner, bbq of fine dining. Overdag open, ’s avonds is
het restaurant in Oud-Zuid te huur
voor workshops of lezingen. Een
aanrader: de avocadosandwich of
sinaasappel-gembertaart.
www.laviniagoodfood.nl
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11
DE KANTINE
Café / Restaurant THT
Culturele, kunstzinnige en culinaire
‘vrienden’ wonen voortaan onder
één dak. In de nieuwe Tolhuistuin
in Noord, een broedplaats voor liefhebbers van eten, muziek en kunst.
Waar vroeger de 1200 oliewerkers
138 - inAmsterdam

van Shell hun broodje kroket aten
in de kantine, zwaaien nu de voormalig chef-kok van brasserie Harkema en de eigenaar van Bitterzoet
en Brandstof de scepter. Tof, je ziet
nog details van de oude kantine in
het trendy interieur. Een kroket kun
je er niet meer vinden, wel kleine en

fijne seizoensgebonden gerechtjes
om te delen. Bij THT heb je een
geweldig uitzicht over het IJ, kun je
genieten van livemuziek in de satellietzaal van Paradiso, dansen tot in
de vroege uurtjes of van kunst genieten in de expositieruimte.
www.tht.nl

12
DE PARISIENNE
Metropolitain

13
HET TRAMDEPOT
De Kanarie Club

Metropolitain is een van de betere
ontbijtplekken in het Centrum.
All-day breakfast met pancakes,
croque-monsieurs, pannenkoeken,
wentelteefjes met aardbeien en
frambozen en voor de stevige trek
steak-eggs met truffelfrietjes. Metropolitain is van de eigenaren van
het erboven gelegen Café de Paris.
Zin in een late brunch, dan stiefel
je direct door naar de bar voor een
heerlijke cocktail. Bij Metropolitain
en Café de Paris zie je de liefde
voor het vak terug op je bord: zó
mooi opgemaakt. Ze hebben ook
een fijn zonnig terras en de beste
dj’s van de stad!
www.cafe-de-paris.nl

De Kanarie Club is een ontmoetings-/werkplek met alles erop en
eraan – zelfs een poolbar – en dát
was er nog niet in West. Ondernemer Tsibo Lin van de Foodhallen
voegde zijn restaurants Halte 3 en
Meat West samen tot de Kanarie
Club in het voormalige tramdepot.
Een inspirerende plek waar je prettig kunt (net)werken en daarna
kunt relaxen met een borrel, hapje
of diner. Een verademing: mensen
worden niet weggek eken, omdat
ze plaats moeten maken voor een
nieuwe betalende gast. Al doe je de
hele middag over twee kopjes koffie, bij de Kanarie Club ben je welkom. Heb je na een aantal uurtjes

werken zin in een bioscoopje in het
naastgelegen pand, maar zie je het
niet zitten om eerst je spullen thuis
te brengen? Ook daarover hebben
ze bij de Kanarie Club nagedacht.
Je laptop en andere spullen kun
je veilig opbergen in een van de
lockers. Houd de agenda op de
website in de gaten, want bij de
Kanarie Club nodigen ze inspirerende sprekers uit.
www.kanarieclub.nl
inAmsterdam -
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DE VISSPECIALIST
The Seafood Bar
Als je na 27 jaar visboer te zijn geweest in Brabant, je eerste vestiging
in Amsterdam opent, zit voor de
rest van je leven gebeiteld. Het geheim: eenvoud, een scala aan kraakverse, duurzame en lijngevangen
vis. Tel daarbij op: liefde voor het
product, goede wijn en een bourgondische instelling. Bij The Sea
Foodbar krijg je vis zonder poespas
op je bord. Vader en moeder De
Visscher maken samen met zoon
Pepijn en dochters Fleur en Eline
de keten, met drie vestigingen in de
Pijp, Oud-Zuid en het Centrum, tot
een succes. The Seafood Bar staat
in de top 100 van Tripadvisor. De
verbouwde The Seafood Bar aan

het Spuiplein is na de brand van
vorig jaar extra mooi opgeknapt.
Nieuw is The Seafood Shop: lekkere vis en gerechten voor thuis.
www.theseafoodbar.com
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15
DE FRANSOOS
à Deauville
Tussen al die hoogvliegers – enorme kantoorpanden – is à Deauville
als een vis in het water in het zakendistrict op de Zuidas. Al decennialang weet zowel de high society
als Tout-le-Monde dit restaurant
te vinden in het Atriumgebouw.
Het restaurant ademt dezelfde
elegantie uit als de gelijknamige
badplaats aan de Côte de Fleurie.
Bekend van Coco Chanel en de

sterren op de filmfestivals. Bij de
entree zit een espressobar, erachter
het restaurant voor een (zaken)
lunch en de bistro voor het diner.
Gastronomie staat bij à Deauville
hoog in het vaandel.
www.adeauville.nl

WELLNESS
HEALTHY
HOTSPOTS IN
AMSTERDAM
Akasha
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SPA SPORTHOTEL ZUIVER

FREEZLAB

Met 13.000 m2 aan ontspanning
en inspanning is Spa Sporthotel
Zuiver de grootste healthy hotspot
in the big city. Fijn aan het Amsterdamse Bos. Een spa met de
bekende, maar ook bijzondere sauna’s, als de muzieksauna of kleurentherapiesauna. En een enorm
zwembad van veertig meter lang.
Bij Zuiver kun je gebruikmaken
van de nieuwste techno-gymapparaten. Wil je liever begeleid worden
met een trainingsschema op maat,
dat kan ook. Bij Zuiver werken
personal trainers. Ben je niet zo
van het je in het zweet trainen,
denk dan eens aan een yogales bij
de Body & Mind studio. Wat je
ook voor training of les kiest, na
afloop mag je een uur gratis gebruikmaken van de spa. Een luxe!
De tarieven: 84 euro per maand;
48 voor een student; onbeperkte
toegang tot groepslessen en fitness,
plus een uur spa. Let ook eens op
de deals bij Vakantieveilingen.nl!
www.zuiveramsterdam.nl

Eeuwen geleden wisten ze al dat het
lichaam blootstellen aan extreme
koude goed is voor het versterken
van het immuunsysteem. De bekende IJsman dompelt zichzelf onder in
ijs op demonstraties, en nu kun je
datzelfde gevoel ervaren bij Freezlab
in het Olympisch Stadion. Geen ijs,
maar een -110 graden koude cabine.
Cryotherapie is nieuw in Nederland;
elders in de wereld lieten celebs zich
al eerder verleiden tot deze viruskiller. Demi Moore, Kate Moss, Daniel
Craig (James Bond) zweren erbij.
Net als ons eigen Oranje basketbalteam ter voorbereiding op de wedstrijden. Met cryotherapie – 3 minuten whole body in een cryocabine
– boek je sneller herstel na extreme
inspanning, bij revalidatie, depressie
of extreme jeuk. Kou heelt. Je wordt
er sterker van en krijgt energie. De
werking in het kort: bij -110 graden
Celsius staat je lichaam in de overlevingsstand; bloed trekt naar de romp
om organen zo lang mogelijk warm
te houden; de temperatuur van het

bloed stijgt en dood virussen; het lichaam maakt een natuurlijke pijnstiller aan. Na die drie minuten – langer
mag niet! – kom je op temperatuur
en herpakt het bloed zijn bloedbaan.
Denk je dit is niet te betalen, dan
heb je het mis. Een sessie is 32 euro,
een maand 98 euro. Je kunt ook een
tien rittenkaarten kopen.
www.freezlab.nl

AKASHA in HET
CONSERVATORIUM HOTEL
Het historische Conservatorium
Hotel in het Museumkwartier is een
heerlijke plek om een paar uurtjes te
vertoeven voor een fijne lunch of zakenafspraak. Voeg daar nog een paar
uur relaxen in Akasha Holistic Wellbeing aan toe, en je dag is compleet.
Midden in de stad ligt deze 1000
m2 luxe in een kelder – ontworpen
door de Italiaan Piero Lissoni – met
een zwembad, privéhamam, sauna,
compleet uitgeruste gym, ruimte
om te mediteren en een biologische
bar. Akasha is uitgeroepen tot de
meest luxe spa ter wereld met een
inAmsterdam -
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New York vibe en een likje Europese
swung. Op maandag en dinsdag is
er een speciaal tarief: 125 euro voor
een beautybehandeling, gebruik van
zwembad, hamam en sauna, inclusief sapje en gezonde snacks. Wil je
ook sporten, dat kan in de naastgelegen gym. Voor abonnementen op de
spa en gym – 330 euro per maand
– is een wachtlijst.
www.conservatoriumhotel.com

SENTO SPA & HEALTHCLUB
Sento is het privézusje van Zuiver,
midden in de Jordaan. De locatie zelf is niet supergroot, maar
wel luxe en knus met een sauna,
kruidenvoetenbad, whirlpool, massagestoel en een heerlijk dakterras
met ligstoelen plus uitzicht over
de Jordaan. Als Sento-lid kun je
gebruikmaken van het zwembad en
de fitnessclub bij het nabijgelegen
Marnix-complex. Er zijn speciale
zwem- en sportlessen. Bij Sento
kun je trainen met behulp van een
personal trainer of coach via de
speciale Sento-app. Wil je gezonder
eten en/of afvallen, en kun je wel
wat tips gebruiken: vraag dan om
een voedingsadvies. Wil je lid worden van Sento, dan krijg je eerst een
rondleiding op aanvraag. Ter plekke
worden het aanbod en de prijzen
besproken. Als Sento-lid kom je ook
‘gratis’ naar binnen bij Spa Zuiver.
Leuk: een privévriendinnenavondje
bij Sento. Dan heb je de spa voor
je alleen. Prijs: twee personen 225
euro / 6 personen 300 euro.
www.sento.nl

NAGOMI SPA in het OKURA HOTEL
Op de derde etage van dit luxe hotel
kun je je laten verwennen met gezichts- en lichaamsbehandelingen bij
Nagomi Spa. Je kunt hier in alle rust
ontspannen en sporten in een up-todate gym. In de spa: een zwembad,
sauna en jacuzzi. Fijne verwenmomenten: de zuurstofbehandelingen,
142 - inAmsterdam

Zuiver

manicures en chocoladepakkingen.
Een onverwachte verrassing: de Japanse theetuin is er een om verliefd
op te worden. Nagomi geeft volgens
de Spatest in Het Parool de allerbeste shiatsumassage van de stad! Wel
even reserveren. Heb je een jetlag?
Bij Nagomi geven ze je kosteloos
advies om die vervelende jetlag te
bestrijden. Doen: bestel het Jetlagontbijt of -diner en maak gebruik
van de Jetlag-infraroodlamp. Prijzen
behandelingen: vanaf 70 euro, inclusief gebruik spa.
www.okura.nl
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sportieve EN
SPANNENDE
UITJES IN
AMSTERDAM

ESCAPEROOM

SURVIVALLEN

Laat je vrijwillig opsluiten en los
ingewikkelde puzzels op met je
vrienden, collega’s of familie in
Sherlocked. Volgens Tripadvisor de nummer één van de escaperooms. Wel handig als er een
slimmerik in het groepje zit, want
de moeilijkheidsgraad ligt aan de
hoge kant. Sherlocked zit ondergronds in de Beurs van Berlage,
een gebouw met een rijke geschiedenis. En daar huizen spannende
verhalen. In het voormalige kluizencomplex onder de Beurs schuilt
een geheim. Wat er in de kluis zit
is onduidelijk, maar dat kun jij met
minimaal drie en maximaal vijf
vrienden in 90 minuten ontdekken. Door geheimen te ontrafelen
maken jullie de kluis laag voor laag
open. In escaperoom The Architect gonst het van de geruchten uit
de jaren 20. Architect Berlage zou
lid zijn geweest van een geheim genootschap The Society of Crossed
Keys – Echt waar! – en kende belangrijke wereldse geheimen. Na
zijn overlijden in 1934 is er nooit
meer iets over dit genootschap
vernomen. Binnen een uur ontrafel
je met twee tot zes spelers deze
mysteries. Ben je claustrofobisch?
Geen probleem. De ruimtes zijn
groot genoeg, en krijg je het toch
benauwd dan kun je afhaken, en
buiten naar adem happen. Entreeprijs: tussen 119-149 euro per spel.
www.sherlocked.nl

Ben je niet vies van modder, nat
worden of wormen eten, en ben je
een beetje handig met een vuurtje maken en outdoor cooking of
zie je dit wel als een uitdaging?
Dan is een survivaltocht bij Rots
Outdoor echt iets voor jou. Met
vrienden, familie of collega’s sla je
bruggen. Samenwerken staat altijd
voorop. De eigenaren bundelden
vijftig jaar overlevingservaring
samen en stopten die ervaring in
uitdagende evenementen. Ook
leuk voor bedrijfsuitjes. Wil je het
een beetje kalmer aan doen, en je
kleding droog- en schoonhouden
dan kun je met de heren ook op
stap in Amsterdam voor een urban experience: Hoe overleef je
de Amsterdamse nacht. Dan wel
met een kant-en-klare bbq, en een
drankje in de kroeg. Rots Outdoor
organiseert meerdaagse viskampen
voor de liefhebbers. Check voor
inspiratie de website. Je kunt ook
je eigen programma samenstellen.
Prijs vanaf 99 euro per persoon.
www.rotsoutdoor.nl

KLIMMEN
Klimmuren horen allang thuis
in ons Hollandse landschap. In
Amsterdam staat klimmuur Het
Lab van De Klimmuur. Met een
winkel, restaurant en open dak op
zomerse dagen, vlak bij het NSstation langs de spoorbaan. Wil je
de bergsport een beetje onder de
knie krijgen, dan is deze vestiging
van De Klimmuur een prima start.

Klimmen in Amsterdam

Sportieve instructeurs helpen je
een eind op weg met een losse les
of de vierdaagse cursus. Je kunt
klimmen tot acht meter hoogte
– voor als je net begint – tot 21
meter over een overhangend dak
voor daredevils met een hoop ervaring. In Het Lab heb je genoeg
klimmogelijkheden en kun je ook
boulderen: klimmen zonder touw,
een paar passen boven de grond.
Vooral leuk om je kracht, techniek
en inzicht te trainen. Na het behalen van het basiscertificaat kun je
zelfstandig klimmen bij alle centra
in Nederland. De Klimmuur is
de perfecte omgeving voor profs,
beginnelingen, een bedrijfsuitje of
kinderfeest! Prijs: kennismakingsles/bedrijfsuitje/feestje: 24,50 euro.
Dagentree na het behalen van het
certificaat: 13,90 euro, en een
maandabonnement 46 euro.
www.deklimmuur.nl

BUNGEEJUMPEN
Bij het Crane Hotel Faralda – met
drie suites, studio en spa-pool in
de top – in een heuse hijskraan op
het NSDM-eiland kun je bungeejumpen. Dé enige plek in en rondom Amsterdam. Maandenlange
technische voorbereiding ging hier
aan vooraf. Op vijftig meter hoogte
spring je vanaf een platform de
diepte in en bungel je boven het IJ.
Voordat je die duik neemt, brengen
eerst twee liften je naar boven. Met
een jumpmaster loop je over de
giek van de kraan naar het springplatform. Van het overweldigende
uitzicht over het IJ en op de skyline
van Amsterdam word je al duizelig.
Na de sprong hijst de jumpmaster
je weer veilig omhoog. Kun je niet
wachten op deze adrenalinekick?

Voor een plekje op die hijskraan
moet je reserveren! Springen kan
alleen op de zaterdag en in het
seizoen met goed weer. Prijs: 87,50
euro; 125 euro inclusief video.
www.bungeeamsterdam.com

Expeditie Robinson

EXPEDITIE ROBINSON
Meerdere keren werd Expeditie
Robinson genomineerd voor de
Televizier Ring. Het programma is
razend populair. Hoe vaak heb jij
gezegd ‘Daar wil ik wel eens aan
mee doen?’ Een paar weken bivakkeren op een subtropisch eiland
zonder eten en water, overleven in
teams, en het spel slim en sluw spelen. Bij Up Events kun je een dag
proeven van Expeditie Robinson en
daarna lekker naar huis, douchen
en je bed in. Locatie: het terrein
van Up Events in Amsterdam-West;
desgewenst op het strand. Een
aantal uur waan je je in Expeditie
Robinson. Zet je al je voelsprieten
uit, en speel je het spel slim. Schiet
je kokosnoten, draag je water naar
de zee en vind je het ei van Columbus. Het spel is geschikt voor fitte
en minder fitte deelnemers van acht
tot tweeduizend personen. Prijs
vanaf 10 euro. Up Events heeft nog
veel meer verrassende activiteiten.
Een kleine greep uit het aanbod:
gps-game, highland-games of het
maken van ijs- en zandsculpturen.
Geschikt voor vrienden, families en
bedrijven.
www.upevents.nl
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