CREATING UNIQUE MEMORIES

EXPERIENCE PACKS
N
L

WELCOME TO THE EUREGIO EXPERIENCE HOTSPOT
Of je nu een bedrijf, een groep vrienden of een familie bent, Experience Factory streeft ernaar om je een
onvergetelijke tijd te bezorgen.
Met bijna 20 jaar ervaring in het organiseren van evenementen, zal ons team de activiteiten voorstellen die het
best bij je groep passen.

„Een fantastische dag voor alle teamleden. Nogmaals bedankt voor uw gastvrijheid! We komen zeker
bij jullie terug voor een volgende teambuilding.“
David Brésart, Operationeel Directeur, IDS

In ons complex vind je één van de grootste indoor-kartcircuits ter wereld: Karting Eupen.
Op een oppervlakte van 8000m² bevind zich een circuit van meer dan 1km lang, met een brug en een RedBull
tunnel. Niets wordt aan het toeval overgelaten: een brede piste, 36 ventilatoren die zorgen voor een gezonde
omgeving, karts die elk jaar vernieuwd worden, ervaren baancommissarissen,...

„Een onvergetelijke dag, professioneel van het begin tot het einde. We zijn het er unaniem over eens
dat we samen een geweldige dag hebben beleefd.“
Davy Swennen, Luik
Maar dat is nog niet alles! Naast karting, kan je nog vele andere activiteiten bij ons doen. Activiteiten die je een
onvergetelijke ervaring zullen garanderen. Je bent dus zeker dat je de activiteit zal vinden die het best bij je
groep past.
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EXPERIENCE PACK
Om je keuze te vergemakkelijken, bieden wij de meest aantrekkelijke packs aan. Je zal zeker degene vinden die het
beste bij je past. Je kunt natuurlijk ook verschillende activiteiten combineren en de tijd op het circuit inkorten of
verlengen. Een persoonlijke offerte is altijd mogelijk en ons team doet zijn best om je zo snel mogelijk te antwoorden.
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KARTING DISCOVERY
€
2:00

Max 96p

min 1m30

all year long

54/p

Wil je je werknemers, klanten of vrienden uitdagen?
Wilt je een groepsactiviteit die adrenaline, sensatie en precisie combineert?
Dan is karten iets voor jou!
Zonder ooit achter het stuur te hebben gezeten, beleef je een F1 ervaring met alle emoties die daarbij horen.
Bovendien is karten een activiteit die zowel mannen als vrouwen zal bevallen.
In het „Karting Discovery“ pakket, stellen wij 2 sessies van 18min voor in een van de grootste en mooiste indoor
kartingcircuits in de wereld.
Als je met meer bent dan 20 personen, kan je het circuit exclusief voor je groep reserveren. En vanaf 40 pers kunnen
we zelfs een mini-kampioenschap organiseren met een kleine en een grote finale.
Tijdens de pauze kan je je dorst lessen en ervaringen delen in onze Legendz bar.
Het volgende is in de prijs inbegrepen: handschoenen, een helmmuts en alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.
Je hoeft dus alleen maar gas te geven!
Voorbeeld van timing
00:00

Voorbereiding & Briefing

00:20

Sessie 1 van 18min

00:40

Pauze

01:20

Sessie 2 van 18Min

01:40

Resultaten & Podium
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KARTING WORKSHOP
€
2:20

Min 8p - Max 48p

min 1m30

all year long

69/p

Wil je toch nog meer waarde geven aan je kartingactiviteit? Voor en tussen de races organiseren we een workshop
karting. Onze coaches leren je de basis van het racen en zorgen ervoor dat je rondetijden gevoelig zullen verbeteren.
In deze pack voorzien we een coach per groep van ongeveer 10 personen.
Onze Kart Academy is internationaal erkend en heeft een solide reputatie dankzij coaches die de kartsport wekelijks
of zelfs dagelijks beoefenen! Professionele piloten kunnen je advies geven en hun eigen ervaring delen.
Het volgende is in de prijs inbegrepen: handschoenen, een helmmuts en alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.

Voorbeeld van timing
00:00

Voorbereiding

00:20

Briefing met een Coach

00:40

Sessie 1 van 18min

01:00

Pauze

01:20

Debriefing met een Coach

01:40

Sessie 2 van 18min

02:00

Resultaten & Podium
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TEAM ENDURANCE
€
2:20

Min 40p

min 1m30

all year long

38€/54€*

Wil je een extra element van samenhorigheid en teamgeest toevoegen aan je kart-activiteit?
Je hebt naar de 24 uur van Le Mans gekeken en vond het altijd leuk om samen voor een uitdaging te gaan...
wel, dat kan ook met karten!
In ons „Team Endurance“ pakket stellen wij je een endurance voor die bestaat uit 15 minuten kwalificatie en 60
minuten race in teams van 2 of 3 personen. Hoe dan ook, ons circuit zal exclusief gereserveerd zijn voor jullie groep.
Tactisch inzicht, regelmaat en focus zijn de 3 extra ingrediënten voor jou activiteit!
Wanneer je groep uit meer dan 60 personen bestaat, zal de duur van de endurance worden verlengd en zullen er
meer piloten per team zijn.
Het volgende is in de prijs inbegrepen: handschoenen, een helmmuts en alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.
Voorbeeld van timing
00:00

Voorbereiding & Briefing

00:20

Kwalificatie van 15min

00:35

Opstelling en vliegende start

00:40

Race van 60min

01:40

Resultaten & Podium

* De prijs van 38€ is van toepassing als het team bestaat uit 3 piloten
en 54€ als het uit 2 piloten bestaat. Een minimum van 20 teams is
noodzakelijk voor deze Team Endurance.
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KARTING & COCKTAILS
€
2 x 2:00

Min 8p - Max 30p

min 1m30

all year long

94/p

Het pack dat wij hier voorstellen is de perfecte mix tussen een sensationele activiteit en een meer ontspannen/
lounge moment.
Je begint je teambuilding met karting. Op een van de grootste indoorcircuits ter wereld kan je de race aangaan
met je vrienden, collega‘s of klanten. Tijdens 2 sessies van 18min, zal je jezelf kunnen meten met hen en nadien
jullie belevenissen delen. Vanaf 20pers, zal de baan zelfs exclusief voor jou groep zijn.
Hierna, in samenwerking met de distilleerderie Radermacher uit Raeren, organiseren we een cocktailworkshop
voor jullie. Tijdens deze workshop krijg je de kans om 3 verschillende cocktails te leren maken met zelfgemaakte
producten. Wil je een alcoholvrije versie? Geen probleem, wij hebben ook mocktails die je zullen verrassen!
Het volgende is in de prijs inbegrepen: handschoenen, een helmmuts en alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.

Voorbeeld van timing
00:00

Voorbereiding

00:20

Sessie 1 van 18min

00:40

Pauze

01:20

Sessie 2 van 18min

01:40

Resultaten & Podium

02:00

Cocktail Workshop

04:00

Einde
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KARTING & FATSCOOT
€
2 x 2:00

Max 23p

min 1m40

all year long

84/p

Heb je zin om off-road en on-road te racen? Wil je sporten en tegelijkertijd plezier maken? Dan is deze pack
perfect!
Vanuit Karting Eupen ga je, in gezelschap van een gids, op pad met de fatscoot over de wegen en paden die
ons omringen om de prachtige landschappen van onze streek te ontdekken. In de rugzak die je moet dragen,
zit een batterij met een autonomie van meer dan 1u30 rijplezier. Sportief of niet, iedereen zal het leuk vinden.
Wanneer je terugkeert naar Karting Eupen, wordt je naar een van de grootste indoorbanen ter wereld gebracht,
waar je 2 sessies van elk 18 minuten te wachten staan. Als je groep uit meer dan 23 personen bestaat, kunnen
de activiteiten afwisselend in 2 groepen worden gedaan.
Het volgende is in de prijs inbegrepen: handschoenen, een helmmuts en alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.
Op aanvraag is het ook mogelijk om met de fatscoots te starten vanuit Bilstain of aan het Lac de la Gileppe (prijs
onder voorbehoud).
Voorbeeld van timing
00:00

Voorbereiding & Briefing

00:20

FatScoot Trip

01:40

Pauze

02:20

Karting Voorbereiding & Briefing

02:40

Sessie 1 van 18min

03:00

Pauze

03:20

Sessie 2 van 18min

03:40

Resultaten & Podium
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KARTING & E-BIKES
€
2 x 2:00

Max 20p

min 1m40

all year long

74/p

Zoek je een teambuidling met een activiteit met een benzine motor en een elektrische motor?
Dan stellen wij voor om met de E-bikes te vertrekken en vrij de omgeving van het meer van La Gileppe te
ontdekken. Je zal de schoonheid van de Hautes-Fagnes leren kennen. Een tweede route naar Eupen met een
verkenning van de stuwdam van Eupen is ook mogelijk. Bovendien moet je dankzij de E-bikes geen al te groot
sportman zijn.
Na deze eerste activiteit ga je (met je eigen voertuig: auto, bus,…) naar Karting Eupen. Dit is een kwartiertje rijden.
Daar wacht een nog intensere activiteit je op waarbij je jouw adrenaline vollop kunt laten stromen. We stellen
voor om 2 sessies van 18min te rijden op één van de grootste en mooiste indoor karting circuits ter wereld. Indien
je groep uit meer dan 20 personen bestaat, kunnen de activiteiten beurtelings in 2 groepen worden gedaan.
Het volgende is in de prijs inbegrepen: handschoenen, een helmmuts en alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.
Voorbeeld van timing
00:00

Voorbereiding Ebike

00:20

E-Bike Trip

01:50

Pauze

02:00

Op naar Karting Eupen

02:30

Karting Voorbereiding & Briefing

03:00

Sessie 1 van 18min

03:20

Pauze

04:00

Sessie 2 van 18min

04:20

Resultaten & Podium
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KARTING & ACCROBRANCHE
€
3:00 + 2:00

Max 50p - Max 95kg

min 1m30

March - October

68/p

Als adrenaline en sensatie de kern van je teambuilding moeten zijn, dan zal deze pack je zeker niet teleurstellen!
Dankzij de 3 uitdagende parcours kan je het Accropark gaandeweg beter leren kennen. Sensatie, teambuilding
en aanmoediging zullen er onvermijdelijk deel van uitmaken. Een belangrijk voordeel is het prachtige uitzicht
dat je zal hebben over het meer van „La Gileppe“. Een unieke plek!
Na dit unieke park in Wallonië ga je (met je eigen voertuig: auto, bus,…) naar Karting Eupen, dat op een kwartiertje
rijden van het Accropark ligt. Ook hier is het een ervaring waarbij adrenaline en sensatie de sleutelwoorden
zijn. In dit pakket wachten 2 sessies van 18min karten op jullie. Als je groep uit meer dan 50 personen bestaat,
kunnen de activiteiten beurtelings in 2 groepen worden gedaan.
Het volgende is in de prijs inbegrepen: handschoenen, een helmmuts en alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.

Voorbeeld van timing
00:00

Voorbereiding aan de Gileppe

00:20

Accropark

02:30

Pauze

02:45

Op naar Karting Eupen

03:15

Karting Voorbereiding & Briefing

03:40

Sessie 1 van 18min

04:00

Pauze

04:40

Sessie 2 van 18min

05:00

Resultaten & Podium

10

KARTING & CULTURE
€
2 x 2:00

Min 15p - Max 96p

min 1m30

all year long

60/p

Sommige leden van je team willen een activiteit waarbij adrenaline en snelheid aanwezig zullen zijn. Anderen
willen een culturele activiteit en jij weet niet hoe je hen allemaal tevreden kan stellen? Deze pack is de
oplossing.
Je begint met een bezoek en rondleiding aan de stuwdam van la Gileppe. Je ontdekt alle facetten van deze
immense infrastructuur, die in 1878 in gebruik werd genomen en daarmee een van de oudste stuwdammen
van Europa is. Dit bezoek zal zowel verrassend als interessant zijn.
Na deze eerste activiteit, ga je (met je eigen voertuig: auto, bus,…) naar Karting Eupen, dat op een kwartiertje
rijden van de stuwdam ligt. Daar wacht een meer dynamische activiteit met een hoge dosis adrenaline
je op. Wij stellen 2 sessies van 18min voor (of een endurance vanaf 40 p) in één van de grootste en mooiste
indoor kartingcircuits ter wereld.
Het volgende is in de prijs inbegrepen: handschoenen, een helmmuts en alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.
Voorbeeld van timing
00:00

Aankomst bij de stuwdam

00:15

Bezoek aan de stuwdam

01:45

Pauze

02:00

Op naar Karting Eupen

02:30

Karting Voorbereiding & Briefing

03:00

Sessie 1 van 18min

03:20

Pauze

04:00

Sessie 2 van 18min

04:20

Resultaten & Podium
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2CV ROAD TRIP
€
5:30

Min 15p

min 1m30

all year long
(except in case of Frost)

139/p

Wie heeft er nooit van gedroomd om met een 2Pk op avontuur te gaan?
Vanuit Spa, waar wij je de sleutels van een 2Pk en een roadbook overhandigen, krijg je de gelegenheid om
door onze mooie streek te rijden.
Vanuit Spa rijd je naar Karting Eupen. Daar, op één van de mooiste indoorcircuits ter wereld, krijg je de
gelegenheid om 2 sessies van elk 18 minuten te racen, met een pauze van 40 minuten. Na deze activiteit
waarbij je je helemaal hebt kunnen laten gaan, rijd je rustig verder richting le Hoge Venen.
Daar opent de Peak brouwerij haar deuren voor jou. Bezoek de hoogstgelegen brouwerij van België en geniet
aan het eind van een bierendegustatie. Wat wil je nog meer? Na deze degustatie, keren we terug naar Spa
waar de activiteit zal eindigen.
Het volgende is in de prijs inbegrepen: handschoenen, een helmmuts en alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.
Tijdens de rit met de 2Pk zijn de gids, de technische bijstand en de benzine eveneens inbegrepen.

Voorbeeld van timing
00:00

Voorbereiding & Briefing in Spa

02:20

Sessie 2 van 18min

00:15

Start van de Road Trip

02:40

Resultaten & Podium

00:45

Aankomst Karting Eupen

03:00

Road Trip naar Peak

01:00

Karting Voorbereiding & Briefing

03:30

Road Trip naar Spa

01:20

Sessie 1 van 18min

05:15

Spa

01:40

Pauze
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FULL ADRENALINE
€
08:00 - 12:00

Max 30p

min 1m40

February - November

on demand

Wil je een dag in de schoenen staan van een professionele piloot?
Wij kunnen de perfecte activiteit op maat voor je groep voorstellen!
De dag begint met de ontdekking van de VW Fun Cup met het AC Motorsport team: 190pk voor 800kg. Ik kan
het je net zo goed meteen zeggen, dit is een echte raceauto!
En het is op één van de 3 prachtige Belgische circuits dat u de mogelijkheid hebt om hem te leren kennen
(Mettet, Francorchamps of Zolder naargelang de beschikbaarheid).
Je hebt de mogelijkheid om passagier te zijn in een tweezitter (waarbij de professionele bestuurder tot het
uiterste van de auto gaat) of je kan zelf het stuur in handen nemen. Dit alles met een instructeur die aanwezig
zal zijn om dit avontuur zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is ook mogelijk om een Mazda MX-5 te huren
bij Olivier Muytjens, een Belgische piloot die geen introductie meer nodig heeft.
Daarna gaan we naar Karting Eupen. Tijdens de karting sessies, zal onze coach u de basisprincipes van het
racen uitleggen: positie in de zetel, trajecten, rempunten,... Dankzij zijn waardevolle adviezen, zal je je tijden
direct zien verbeteren. Hier krijg je de mogelijkheid om je grenzen te verleggen en een echte competitie
aan te gaan. Het volgende is in de prijs inbegrepen: handschoenen, een helmmuts en alle noodzakelijke
beschermingsmiddelen.
OPGELET: Deze pack dient voldoende lang op voorhand te worden gepland.
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CREATING UNIQUE MEMORIES

EXPERIENCE FACTORY EUPEN SRL
Industriestrasse 37
B-4700 Eupen
BE 0546.811.269

Ons team is 7/7 dagen beschikbaar van 10 tot 22 uur
events@experience-factory.be
Tel.: 		
+32(0) 87 31 32 33
WhatsApp:
+32(0)477 31 32 33

WWW.EXPERIENCE-FACTORY.BE

