SOLEX RIJDEN - LUNCH STREETGOLF

Minimaal aantal personen: 2
Tijdsduur: 6 uur en 30 minuten
Locatie: Den Bosch en Nijmegen

PROGRAMMA
Op een nostalgische solex rijd je een mooie route door Den Bosch en omgeving. Na een lekkere lunch ga je al
golfend langs de mooiste plekjes van de stad.

08.30 – 09.30 Ontvangst met een consumptie
Je verzamelt deze dag met een kop koffie, thee of een ander drankje op een gezellige en centraal gelegen
locatie in het centrum van Den Bosch.

09.30 – 11.30 Solex rijden
Als iedereen verzamelt is, stap je op de solex. Je vertrekt op eigen gelegenheid met een route op zak vanuit het
centrum van de stad.
Solextocht Den Bosch
De route ’s-Hertogenbosch laat je alle mooie en bijzondere plekken van Den Bosch en omgeving zien. Je komt
langs de eeuwenoude stadswallen, het mooie natuurgebied De Bossche Broek, het natuurgebied de Vughtse
Heide, het dorpje Cromvoirt, het Nationaal Monument Kamp Vught en het grote meer de IJzeren Man.
Onderweg geniet je van de natuur en de schitterende uitzichten.

11.30 – 12.30 Lunch
Na het solex rijden staat er een lekkere lunch klaar. Even bijkomen voor de volgende activiteit van start gaat.

12.30 – 15.30 Streetgolf
Kun je er weer tegenaan? Tijd voor een potje golf in de binnenstad van Den Bosch. Per groepje krijgen jullie
een bolderkar mee. Hierin zit alles wat je nodig hebt voor een succesvolle golfwedstrijd in de stad: een
routekaart, golfclub, golfballen en alle benodigdheden om een hole te kunnen maken. Uiteraard krijg je ook een
scorekaart mee.
Daag elkaar uit, want het winnende team wordt beloond met een lekkere fles champagne!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Ontvangst met een consumptie
Streetgolf met gave route door de stad naar keuze
Bolderkar met alle benodigdheden voor streetgolf
Flesje drinken voor onderweg
Champagne voor het winnende team
Solex rijden met een prachtige route

BIJZONDERHEDEN
Solex rijden:
Om een solex te besturen dient u in het bezit te zijn van een geldig bromfietsrijbewijs of geldig Nederlands
rijbewijs. Dit dient u op ons verzoek ook aan te kunnen tonen voordat u aan de rit begint. Wellicht ten
overvloede, maar een ingetrokken of verlopen rijbewijs wordt door ons niet gezien als een geldig rijbewijs.
Alcohol en verkeer gaan niet samen.

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 59,02

€ 69,50

1

20 - 49 personen

€ 58,20

€ 68,50

1

vanaf 50 personen

€ 57,37

€ 67,50

1

