


 

FORT EXPERIENCE 
 Bijzondere eilandbelevenis op UNESCO Werelderfgoed! 

 

  FORTDISCOVERY 

Forteiland IJmuiden: een unieke belevenis voor jong en oud. Dankzij diverse activiteiten tijdens de 

ontdekkingstocht door het fort, de fortdiscovery, leer je niet alleen de prachtige locatie beter kennen, maar 

ook elkaar! Van topsporter tot de meest luie bankzitter: Dit is een unieke belevenis voor iedereen!  

 

  ONZE LOCATIE 

Dit veelzijdige eiland ligt in de monding van het Noordzeekanaal en maakt deel uit van de Stelling van 

Amsterdam. Op het 4 ha grote eiland waant u zich in een roes van historie, avontuur, rust en spanning op 

slechts 25 minuten rijden vanaf Amsterdam. 

 

• Uniek eiland gelegen in de Randstad  

• Unesco Werelderfgoed 

• Indrukwekkend Fort uit 1880 met groot gangenstelsel 

• Uitdagende en creatieve activiteiten programma’s 

• Diverse zalen voor 10 tot 400 deelnemers  

 

Het weer zal nooit de spelbreker van het evenement kunnen worden, 

aangezien het programma zich grotendeels binnen het authentieke 

fort afspeelt.  

 

  DE BEREIKBAARHEID 

Het eiland is goed bereikbaar door de inzet van twee schepen. We 

varen  met de Fortwachter of de Koningin Emma binnen 10 minuten 

naar het eiland of terug naar vaste wal. De Fortwachter ligt tevens 

stand-by voor calamiteiten en de algehele bereikbaarheid van het fort 

gedurende het evenement. 
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  PROGRAMMA OPZET 

De indeling en lengte van het programma is flexibel en kan in overleg 

worden samengesteld. Onze ervaring heeft geleid tot de volgende 

basis: 

 

Dagprogramma 

10.00 Aankomst op de parkeerplaats in IJmuiden. 

 Bootovertocht naar het eiland 

10:10 Ontvangst op het Forteiland. Welkom met koffie/thee en 

koeken van "Boulangerie Oscar". 

10.30 Welkom, introductie historie van het Forteiland, voorstellen 

van de crew en toelichting op het programma. 

11:00 Start fortdiscovery, Ontdekkingstocht door het fort met 

teambuildinggames en uitdagende activiteiten, zoals 

Buksschieten/ Team in Balance/ Spinnenweb/ Labyrinth/ 

Fortkennis / Blindeman/ Tangram / 360 graden mapping 

(u kunt 5/6 onderdelen kiezen) 

13:00 Algemene pauze, lunchbuffet 

13:45 Vervolg actief programma met bijvoorbeeld: 

Keuzeprogramma 2x 60 minuten met bijvoorbeeld keuze uit: 

Abseilen & boogschieten 

Powerfan en historische rondleiding fort 

15:45 Korte pauze met koffie/thee en fris (en optioneel een snack) 

16:15 Gezamenlijke afsluitende activiteit katapult bouwen en 

schieten 

17:00 Aanvang borrel, bekendmaking winnende team en afsluiting 

van de dag 

18:00 Overtocht terug naar de vaste wal 

of 

17:30 Opening buffet 

19:00 Afsluiting en bootovertocht naar vaste wal 

(later tijdstip mogelijk) 
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  DE FORTDISCOVERY 

Een ontdekkingstocht met op verschillende historische locaties in en 

rondom het Fort, een keuze uit de volgende mogelijkheden: 

 

Teambuilding & Fun: Bijzondere ontdekkingstocht 

Buksschieten/ Team in Balance/ Spinnenweb/ Labyrinth/ 

Fortkennis / Blindeman/ Tangram / 360 graden mapping 

 

Adventure: Uitdagende en grensverleggende activiteiten  

 Abseilen/  Evenwichtsbalk/ Powerfan/ Boogschieten  

 

Gezamenlijke afsluiting: “Grande finale” 

Katapult bouwen en schieten/ Marshmallowchallenge/ Piramide 

bouwen 

 

  OVERIGE MOGELIJKHEDEN 

Culturele rondleiding 

Fortkennis/ Rondleiding door het UNESCO werelderfgoed  

 

Culinair: Prikkelen van de smaakpapillen 

Wijnexpeditie, wie herkent de juiste druif? 

 

Specials: Bijzondere verrassende activiteiten 

Lasergame in de authentieke munitieruimtes (meerprijs) 

RIB’s, met de speedboot stuiterend over de golven (meerprijs) 
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     KOSTENOVERZICHT DAG + AFSLUITENDE BORREL (V.A. 40 PERSONEN) 

Bij ons zijn er nooit financiële verrassingen achteraf. Wij geven altijd een volledig kostenoverzicht. 

 

Product ex. Btw Aantal Tot. ex. Btw
Bootovertocht + bootsupport p.p. 9,50€          40 380,00€              

Entree eiland, dag, p.p. 17,50€        40 700,00€              

Koffie ontvangst met lekkers p.p. 5,50€          40 220,00€              

Broodjes lunch p.p. 16,50€        40 660,00€              

Uitkoop consump. dagprogramma (non alc.) p.p. 8,00€          40 320,00€              

Fortdiscovery dagprogr p.p. 85,00€        40 3.400,00€           

Afsluitend borreluurtje (bier,fris,wijn) p.p. 9,00€          40 360,00€              

Bijdrage herstel Unesco monument p.p. 3,50€          40 140,00€              

Totaalprijs bij aantal personen 6.180,00€           

Totaalprijs per persoon 154,50€              

    MOGELIJKE UITBREIDINGEN
zie apparte catering bijlage

Speedbootvaren per boot per uur (max. 24 pers. p.u.) 650,00€      

VERVOER
Parkeerkosten bij Kop vd Haven gratis

Haventoeslag Seaport Marina p.s. 165,00€      -€                    

Parkeerkosten Seaport Marina p.s. 10,00€        -€                    

OVERNACHTING LEONARDO HOTEL SEAPORT BEACH (incl. ontbijt)
Donderdag t/m zaterdag 1 persoon per kamer p.p. 146,00€      -€                    

Donderdag t/m zaterdag 2 personen per kamer p.p. 85,00€        p.k. 170,00€              

Zondag t/m woensdag 1 persoon per kamer p.p. 128,00€      -€                    

Zondag t/m woensdag 2 personen per kamer p.p. 75,00€        p.k. 150,00€              

 

INCLUSIEF: Voorbereiding en organisatie, locatiehuur, materiaal, begeleiding 

EXCLUSIEF: BTW, vervoer en evt parkeerkosten 
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     KOSTENOVERZICHT DAG + DINER (V.A. 40 PERSONEN) 

Bij ons zijn er nooit financiële verrassingen achteraf. Wij geven altijd een volledig kostenoverzicht. 

 

Product ex. Btw Aantal Tot. ex. Btw
Bootovertocht + bootsupport p.p. 9,50€          40 380,00€              

Entree eiland, dag, p.p. 17,50€        40 700,00€              

Koffie ontvangst met lekkers p.p. 5,50€          40 220,00€              

Broodjes lunch p.p. 16,50€        40 660,00€              

Uitkoop consump. dagprogramma (non alc.) p.p. 8,00€          40 320,00€              

Fortdiscovery dagprogr p.p. 85,00€        40 3.400,00€           

Fort Barbecue p.p. 32,50€        40 1.300,00€           

Uitkoop consump. diner 2 uur (bier, fris, wijn) p.p. 18,00€        40 720,00€              

Bijdrage herstel Unesco monument p.p. 3,50€          40 140,00€              

Totaalprijs bij aantal personen 7.840,00€           

Totaalprijs per persoon 196,00€              

Toeslag bij groepen < 40 personen

Personeelskosten catering bij groepen < 40 personen 250,00€      

Bij < 40 personen alleen Mediterraans buffet mogelijk

    MOGELIJKE UITBREIDINGEN
Zie apparte catering bijlage

Speedbootvaren per boot per uur (max. 24 pers. p.u.) 650,00€      

VERVOER
Parkeerkosten bij Kop vd Haven gratis

Haventoeslag Seaport Marina p.s. 165,00€      -€                    

Parkeerkosten Seaport Marina p.s. 10,00€        -€                    

OVERNACHTING LEONARDO HOTEL SEAPORT BEACH (incl. ontbijt)
Donderdag t/m zaterdag 1 persoon per kamer p.p. 146,00€      -€                    

Donderdag t/m zaterdag 2 personen per kamer p.p. 85,00€        p.k. 170,00€              

Zondag t/m woensdag 1 persoon per kamer p.p. 128,00€      -€                    

Zondag t/m woensdag 2 personen per kamer p.p. 75,00€        p.k. 150,00€              

 

INCLUSIEF: Voorbereiding en organisatie, locatiehuur, materiaal, begeleiding 

EXCLUSIEF: BTW, vervoer en evt parkeerkosten 

 


