
TEAMTRIPS
S P O R T E V E N T Z



Op zoek naar de perfecte locatie voor een te gekke teamtrip in
Nederland? We've got you covered! Nederland telt super veel
leuke plekken waar je samen met je team een geniaal weekend
kunt beleven.

De groepsaccommodatie die wij voor jullie uitzoeken is
gelegen in een mooie omgeving waarbij jullie kunnen stappen
in de dichtstbijzijnde stad, fietsen, boogschieten, paintballen of
echte teambuilding activiteiten zoals een escape room! Wil je
middenin een gezellige stad verblijven, dan kunnen we je een
offerte doen in een leuk hostel.  

Onze teamtrips zijn op maat, dus wij zoeken de beste opties op
basis van jullie wensen. Het is dan ook van groot belang om
alle wensen door te geven. Laat het ons weten en wij gaan
voor je op zoek. 

Ons doel is om jou en je team een geniaal weekend te bieden
op een fantastische locatie! 

TEAMTRIPS NEDERLAND
H E T  G E N I A L E  U I T J E  V O O R  H E T  H E L E

T E A M !

Zien we je snel?
SPORTEVENTZ



Sporteventz is gespecialiseerd in teamtrips naar de Costa Brava
in Spanje. Daarom organiseert Sporteventz in mei (11-14
volleybal) en juni (8-11 voetbal) de ultieme teamtrip, de Costa
Brava Cup. Een weekend vol feest, gezelligheid, mooie
accommodaties dichtbij het strand en je ook nog een balletje
kunt trappen of slaan tijdens een gezellig toernooi.  

Kun je deze twee weekenden niet, dan kunnen we ook in een
andere weekend jouw geniale teamtrip organiseren.  Sporteventz
regelt alles voor jullie! 

Laat ons weten wat jullie wensen zijn en wij doen je een mooi
voorstel. Onze appartementen en hotels liggen altijd in het
centrum, vlakbij de kroegen, clubs en restaurants. Ook zijn er
allerlei teambuildingsactiviteiten te doen!

Ons doel is om jou en je team een geniaal weekend te bieden op
een fantastische locatie! 

TEAMTRIPS SPANJE
H E T  G E N I A L E  U I T J E  V O O R  H E T  H E L E

T E A M !

Zien we je in Spanje?
SPORTEVENTZ



p.s. Overtuig je teamgenoten & stuur deze brochure door! 

SPORTEVENTZ
Sportieve groet,

Meer informatie?
Zie jij een te gekke trip met je hele team wel zitten? En wil
je graag meer informatie? 

Bezoek onze website www.sporteventz.nl en bekijk alle
informatie, impressies, aftermovies en meer!

Bij vragen kun je altijd vrijblijvend contact met ons
opnemen. 

E-mail: info@sporteventz.nl
Telefoonnummer : +31 622 049 563
Whatsapp : +31 622 049 563

https://www.instagram.com/sporteventz.nl/
https://www.facebook.com/Sporteventz.nl/
https://www.sporteventz.nl/

