TANDEM RIJDEN (EN SPEUREN)
IN DEN BOSCH

9.2
Minimaal aantal personen: 10
Tijdsduur: 3 uur
Locatie: Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en Eigen
locatie

PROGRAMMA
Wil je eens wat anders dan een gewone fietstocht?
Kom dan Den Bosch verkennen op de tandem.
Wij ontvangen je met lekker kopje koffie midden in het centrum van Den Bosch. De tandems staan daar al voor
je klaar. De eerste meters zijn meestal goed voor de lachspieren, maar het fietsen went snel!
Ga samen op pad en geniet van één van de prachtige routes.

De verschillende tandemtochten:
1. Tandemtocht Den Bosch
Als je deze route hebt gefietst weet je zéker alles over Den Bosch. Je komt langs de eeuwenoude stadswallen
en het prachtige fort de Citadel. Ook zie je het mooiste stukje natuur van Den Bosch, natuurgebied de Bossche
broek.

2. Tandemtocht over de Vughtse heide & plassen
Zet je gedachten even helemaal op nul en geniet van de prachtige omgeving. Je fietst door een lommerrijke
villawijk en langs de Vughtse Heide. Onderweg zie je Nationaal Monument kamp Vught en fiets je nog een
rondje om de IJzeren man. Een heerlijke middag in de frisse buitenlucht.

3. Haverlij & dijken tandemtocht
Deze tandemtocht voert je door de indrukwekkende woonwijk de Haverlij. Hier zijn hele wijken gebouwd als
kastelen. Je kijkt je ogen uit! Geniet onderweg ook van het mooie Engelermeer en de geweldige natuur. Over
de dijk van Engelen fiets je weer terug naar hartje Den Bosch.

4. Tandem rijden met speurtocht (+ €4,- p.p.)
Je gaat in groepjes op pad met een prachtige route, waarbij je langs de meest bijzonderste plekjes van Den
Bosch komt!
Deze mooie route kun je ontdekken door goed samen te werken, en leuke en interessante vragen te
beantwoorden en puzzels op te lossen!
Durf jij de speurtocht aan?!
Bij de prijsuitreiking staat er voor het beste team een mooie verrassing klaar!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Ontvangst met koffie en thee
Huur van de tandem
Keuze uit verschillende routes
Flesje drinken voor onderweg
Routekaart met vragen voor onderweg (speuren)
Prijsuitreiking voor het beste team (speuren)

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

Per persoon

€ 21,20

€ 25,00

10

