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Buggyrijden bowlen en BBQen op de Veluwe - Vriendenuitje in
Gelderland

Groepsuitje op de Veluwe - Rijden in stoere Buggy
Op verkenning met een stoere buggy! Rijd een prachtige route door het mooie buitengebied van Voorthuizen. U rijdt onder andere langs het
dorpje Stroe en het buurtschap Garderbroek. Een buggy mag bestuurd worden met een geldig rijbewijs B en gezond verstand. Er is plek voor
2 personen per buggy.

Bedrock Bowling
Aan de sfeer zal het niet liggen bij Bedrock Bowling! Het lijkt net of u terug gaat naar het stenen tijdperk in de grotachtige omgeving van
Bedrock Bowling. Ga met elkaar de strijd aan op de interactieve bowlingbanen. Er zijn diverse spellen beschikbaar die u zelf kunt kiezen op
het touchscreen. Bestel hiermee ook eenvoudig uw drankje vanaf de bowlingbaan. Zo mist u geen moment van het spannende spel en kunt u
de maximale fun factor eruit halen!

Het programma
Een mooie route door het ruime buitengebied noordelijk van Voorthuizen. Deze rit is vanaf 6 personen onder begeleiding van een instructeur.
Bij terugkomst gaat u nog even bowlen in onze bowlinggrot en aansluitend geniet u van een heerlijke BBQ

BBQ Bronze
Voorgerecht:
Tomatensoep met stokbrood en kruidenboter

BBQ verschillende soorten vlees o.a.:
Sate
Drumstick
BBQ Worstje
Hamburger

Onbeperkt geserveerd met:
Diverse koude sauzen
Friet
Rundvleessalade
Rouwkorstsalade
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Optioneel is het mogelijk om de barbecue uit te breiden naar Silver of Gold, vraag naar de mogelijkheden.

Bij dit stoere groepsuitje op de Veluwe is inbegrepen:
Buggyrijden route rechts rechts
Bowlen (1 uur)
BBQ Bronze

Prijs: € 64,00 p.p. op basis van minimaal 4 personen.
Prijs kinderen tot en met 12 jaar € 58,00 p.p.
Bij groepen met minder dan 3 buggy's komt er een toeslag van € 25,00 per buggy bij.
Kiest u voor de route Voorthuizen dan komt er een toeslag van € 18,00 p.p. bij.
Extra begeleiding:
Vanaf 5 buggy’s gaat er 1 extra begeleiding mee, de toeslag voor extra begeleiding bedraagt € 50.00. per gezelschap.
Vanaf 10 buggy’s gaan er 2 extra begeleiding mee, de toeslag voor 2 extra begeleiding bedraagt € 100.00 per gezelschap.
Optioneel bij te boeken:
2 gangen keuze lunch: € 11,95 p.p.
Ontvangst met koffie en gebak: € 4,75 p.p.
Let op! Dit arrangement is gebaseerd op 2 personen per buggy (toeslag 1 persoon in buggy € 45,00 per buggy bij Route Rechts Rechts en bij
Route Voorthuizen € 57,50 per buggy). U mag een buggy besturen met een geldig rijbewijs b en gezond verstand.
Rijtijden bij Route Rechts Rechts
Rijtijd met kaart (bij 1 of 2 buggy's) 1uur
Rijtijd met begeleiding vanaf 3 buggy's 15 minuten uitleg en 45 minuten rijtijd
Tijdsduur inclusief ontvangst en instructie 1 uur en 30 minuten
Afstand 23 km op verharde wegen

Rijtijden bij Route Voorthuizen
Rijtijd met kaart (bij 1 of 2 buggy's) 1 uur en 45 minuten
Rijtijd met begeleiding vanaf 3 buggy's 1 uur en 15 minuten rijtijd
Tijdsduur inclusief ontvangst en instructie 2 uur
Afstand 37 km op verharde en onverharde wegen

De prijs van dit stoere groepsuitje op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2019.
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