
Xperience DAG activiteiten 

Nieuw! Crazy Bubble Soccer (alleen in Xperience hotels in Bulgarije en Griekenland) 

 Ga de strijd met elkaar aan met onze Crazy Bubble Soccer! Loop elkaar omver, 

spring tegen de keeper van de andere partij of sandwich de spits van je 

tegenstander met jouw met lucht gevulde bal, die als stootkussen dient! Hilariteit 

gegarandeerd! 

Dare-2-Jump / Dare-2-Build  

 Altijd al eens geprikkeld willen worden door een echte adrenalinestoot?! Zoek niet 

verder en ga deze uitdaging aan! Klim op onze 4m hoge paal, houd balans en jump 

richting de trapeze.  Durvers, laat zien wat je kan! Toch wat twijfelachtig..? Verleg je 

grenzen! 

Cocktailshaken 

 Ook altijd gefascineerd geweest door de geweldige trucs van Tom Cruise in 

‘Cocktail’? Kom langs en leer ze zelf. Met speciale flessen leren we je de kneepjes 

van het vak ‘flair bartending’. En nadien maak je zelf je perfecte, heerlijke, zonnige 

vakantiecocktail!  

SUP 

 Stand Up Paddle! Achtervolg talrijke Hollywood sterren en ontdek de wereld op een 

relaxte manier vanaf je SUP board met de peddel in de hand! Deze unieke 

watersport kan op verschillende manieren worden beleefd. Bovendien is SUP 

toegankelijk voor iedereen. 

Bunch-of-Balloons 

 Een waterbommenoorlog was deze zomer nog nooit zo spectaculair. Klaar voor de 

start? Af!   

XL Games  

 Mikado XL, Jenga XL, Volleyball XL, Jungle Speed XL. Alles groot, groter, grootst! 

Disc-golf 

 (Mini-)golf moe? Probeer dan Disc golf! Disc golf is een sport die in veel opzichten 

lijkt op traditionele golf. Ipv een golfbal en clubs gebruiken we alleen... een frisbee!  

Powerkite 

 Heb je ook al eens perplex staan kijken naar de beelden van kitesurfende 

waaghalzen? Nu krijg je de kans om te ervaren hoe het is om een kite te besturen. 

Met een powerkite leren we je op land de controle te behouden en het plezier van de 

kracht te ervaren!  



En nog veel meer zoals: 

 Beachtennis & Beachvolley 

 Circustechnieken 

 Voetbal, tennis, waterpolo, etc.! 

 

Xperience AVOND activiteiten 

Nieuw! Nintendo Switch Party 

 1, 2, Switch! Neem plaats voor ons reuzenscherm aan het strand en speel de leukste 

en nieuwste games met familie en vrienden, zoals oa. instant klassieker Mario Kart 8 

Deluxe.  

Chill-Out Starwatching 

 De inktzwarte nacht maakt van je vakantiebestemming de gedroomde plaats om de 

geheimen van de sterrenhemel te onthullen. In een rustige setting op het strand 

neemt Xperience je mee op een ontdekkingstocht naar de sterren, oriëntatie, 

wetenschap en mythologie. 

Movie Night on the Beach 

 Languit onder een prachtige sterrenhemel, met het geluid van de zee op de 

achtergrond en een heerlijk drankje in de hand wegzwijmelen bij een goede film... 

Deze keer niet alleen mogelijk in de film, maar jouw setting om van de grootste 

filmklassiekers te genieten. 

Battle of the Sexes 

 Het wordt tijd om te zingen, dansen en ... veel meer! Deze muzikale strijd, begeleid 

door onze Xperience Holiday Makers, gaat tussen mannen en de vrouwen. Een 

gezellige avond vol grappen en plezier. Dit mag je gewoon niet missen! 

Casino Royale 

 Altijd al eens een casino willen bezoeken om bij een spelletje Black Jack, Poker of 

Roulette je geluk te testen? Het Xperience team brengt je in ons casino alle regels en 

tactieken bij om je ‘Xperience speelgeld’ succesvol in te zetten.  

Blacklight Games 

 Wanneer de avond valt wordt het strand omgetoverd tot een fluorescerend 

speelveld. Blacklight spots verlichten de omgeving, waardoor het speelveld helemaal 

oplicht. De deelnemers worden zo gekleed dat ze mooi integreren in dit lichtgevend 

decor en maken zich klaar voor een spel op hun maat. Blacklight Kubbs, Blacklight 

Volley, of waag je je na je Blacklight cocktail aan een Blacklight limbo? Of eerder een 

Blacklight Dare-2-Jump? Een belevenis voor jong en oud!  



Te gekke extra activiteiten 

Xperience mountainbiketochten 

 Een dag vol actie en plezier in de omgeving van jouw hotel. Uiteraard onder 

begeleiding van het Xperience animatieteam. Deze tochten zijn mogelijk in Xperience 

Desolle Lipia op Rhodos, Xperience Simantro in Chalkidiki en Xperience Aquasis in 

Didim. 

 

Kids Xperience S18 

Helemaal in lijn met de filosofie van Xperience, organiseren we aangepaste activiteiten voor 

kinderen vanaf 6 jaar. Boordevol variatie, verantwoord en verrijkend. Waterspelen, 

circustechnieken, kinderdans, kite-kennismaking, koken, filmavond voor de kids, 

cocktailshake, Xl games, body paint, snorkelen, ...  

Met deskundige en toegewijde begeleiding tijdens alle schoolvakanties komt Kids Xperience 

zowel de persoonlijke als sociale ontwikkeling van de kinderen ten goede!  

    

     

 

 

 


