
EifelAdventures
Mühlenstr. 7 | 54570 Berlingen | Germany

Telefoon:  +49 (0) 6591 8199014 
kontakt@eifeladventures.de |  www.eifeladventures.de

OUTDOOR-TEAMBUILDING BIJ

SPECIALE AVONTUREN VOOR UW 
TEAM

EifelAdventures
OPENINGSTIJDEN
Seizoen:

20 maart tot 31 oktober

HOTEL 
Wij bieden u graag eersteklas accommodatie in onze knuff el-
en avonturensuites, de appartementen Sonnenschein en 
Sonnentraum en ons vakantiehuisje. 

CATERING
Naast onze ersteklas accommodatie bieden wij u een uitgebreid 
ontbijt voor de perfecte start van de dag. In onze biertuin 
kunt u genieten van diverse snacks zoals frietjes, een worstje 
in een broodje, een lekker ijsje, huisgemaakt gebak en warme 
en koude dranken. Na voorafgaande reservering kunt u diverse 
lunchmogelijkheden reserveren of u kunt uw verblijf afsluiten 
met een heerlijke BBQ. 

MINIGOLF

FOCUS

De focus van onze Adventure-Teambuildings ligt op on-
derwerpen zoals:

• Communicatie

• Coöperatie

• Synergieën

• Vertrouwen in jezelf en het team

• Samenwerking en

• Teamgeest

Bovendien dienen onze Adventure-Teambuildings als een 
manier om elkaar te leren kennen en waarderen buiten de 
dagelijkse bedrijfsroutine en de daarin vastgelegde rollen.



MINIGOLF

Met onze Adventure-Teambuildings krijgt u de kans om als 

team nieuwe dingen te zien, te voelen en te beleven. Je kunt 

je samen als team ontwikkelen en groeien.

Ervaringspedagogie speelt hierbij een bijzonder belangrijke 

rol, omdat het veel uitdagingen biedt, zeer motiverend werkt 

en tegelijkertijd erg leuk is voor de deelnemers. Op die manier 

kunnen de zachte vaardigheden gemakkelijk worden getraind 

en kan daarop worden gerefl ecteerd.

Wij integreren onze unieke outdoor avonturen zoals ziplinen, 

adventure-minigolf en voetbal-biljart in onze teambuilding 

activiteiten. Probeer het eens uit en ga samen op schatten-

jacht, laat je betoveren door de „Tower of Power“ of bouw een 

brug. Gedeelde ervaringen, vooral zulke buitengewone, ver-

beteren de samenwerking en wekken nieuwe krachten!

ADVENTURE-TEAMBUILDINGS TRAININGSDOELEN

• Versterking van het zelfvertrouwen

• Het ervaren en vergroten van persoonlijke grenzen

• Het ervaren van vertrouwen in zichzelf en het team

• Ervaar het plezier van samenwerken in een team

• Refl ecteren over het eigen gedrag en de teamsituatie

• Verantwoordelijkheid nemen voor gemeenschappelijke 

doelstellingen

• Vergroot identifi catie door de gemeenschappelijke 

teamervaring

• Verbetering van de sociale competentie en de communi-

catie

• Invoering van feedbackstructuren

• Gebruik en totstandbrenging van synergieën

• Overdracht in de dagelijkse gang van zaken

Bij EifelAdentures beleeft u een teamavontuur dat u zal 

bijblijven en dat uw teamgeest zal versterken!

Onze teambuildings zijn in het bijzonder gericht op:

• Managers

• junior medewerkers

• Stagiairs

• gespecialiseerde afdelingen en divisies of

• kleine en middelgrote ondernemingen of praktijken

Onze teambuildings variëren van workshops van een halve dag tot 

dagevenementen en 2- of 3-daagse seminars.

In overleg met u kunnen alle aspecten individueel worden geregeld 

om ervoor te zorgen dat volledig aan uw behoeften wordt voldaan.




