
TINYPARKS
Bijzonder vergaderen op een natuureiland vlakbij Rotterdam

NATURE IS CALLING

ESCAPE PROGRAMMA1.
Dagdeel

Tijdens de Escape wordt je voor een
paar uur eilandbewoner en krijgt je, na
de overtocht met de pont, een
rondleiding bij de dorpskern van
Tiengemeten. 

Vervolgens halen jullie tijdens een
wandeling van 3 kilometer een frisse
neus. Bij aankomst van de herberg
worden jullie ontvangen met koffie/thee en
een lekkere lunch. Daar kan het
inhoudelijke programma starten. Na de
lunch wacht de pont en keren jullie naar
het vaste land. 
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2. EXPEDITIE PROGRAMMA

Met een heisessie of leuke uitje creëer je begrip en vertrouwen
tussen je teamleden. Door een nieuwe omgeving wordt

iedereen op scherp gezet en oude patronen worden doorbroken

Willen jullie op Expeditie? Dit dag vullend
programma geeft je het echte gevoel weg
te zijn van de bewoonde wereld. 

's Morgens pakken jullie de pont naar het
eiland waar aan de overkant de huifkar met
paarden te wachten staat. Na een korte
geschiedenisles over het eiland worden jullie
naar de herberg gebracht.

Hier begint het inhoudelijke programma
onder het genot van een lekker lunch. Na de
lunch vertrekken jullie onder begeleiding van
een boswachter voor een wandeling van 2
uur. 

De boswachter zet jullie weer af bij de pont
om naar overkant te varen of als jullie willen
blijven eten is dit ook een optie. 

Hele dag

3. MINDFULLNESS PROGRAMMA
Hele dag/ Dagdeel

Liever wat meer rustiger aan? Kom
dan helemaal tot rust in de natuur
voor of na een teamvergadering.
Ontspanning brengt namelijk focus.
Zo hebben wij mogelijkheden met
mindfullness, yoga en coaching
sessies.
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One day design sprints
Yoga
Natuurwandeling met boswachter
Ademwerk
Coaching
Sauna
Hot tub
Pubquiz
Big five “hunting”
Haka
Bush-craft 
Natuurplukken

MAATWERK PROGRAMMA

Naast de genoemde programma's is een maatwerk zeker mogelijk.
Alle programma's zijn aan te passen naar wens. Daarnaast kun je
ook overnachten op het eiland (60 personen in het hoogseizoen
en max. 12 personen in het laagseizoen).

Wij bieden genoeg diverse workshops en activiteiten aan zoals:

Geen zin in activiteiten of programma? 
Alleen lunchen, borrelen of dineren kan ook! 

Kom je met meerdere afdelingen uit jouw
bedrijf, dan bieden wij een aantrekkelijke
korting of samenwerking aan!
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Neem contact op via: 
085-4010006
contact@tinyparks.nl


