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Twentse Scooter Tour - Het leukste uitje van het jaar!

Twentse Scooter Tour - Het hipste en leukste uitje!
Heerlijk rond touren door het Twentse land met een HIPPE retro scooters. U gaat een unieke tocht maken door de prachtige omgeving.
Onderweg komt u de meest fantastische landgoederen tegen met mooie havezathen en kastelen.
Een uitje waar iedereen aan mee kan doen. Een helm heeft u volgens de Nederlandse wet niet nodig.
Er wordt gereden met twee personen per scooter, wel zo gezellig. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om alleen op een scooter te rijden.

Scooter Tour met extra actie!
Onze scooter Tours worden gecombineerd met verschillende andere activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie met een competitie
klootschieten of de ouderwetse solex. Een bezoek aan een ijsboerderij of fruitboomgaard met aansluitend een proeverij van pure producten.
Kortom, de Scooter Tour is onder begeleiding van Everloo Events een uitstekend middel voor een onvergetelijk, gezellig uitje.

Bij dit arrangement is inbegrepen:
Ontvangst met een kopje koffie en Twentse krentewegge
Uitleg en begeleiding
Scooter per twee personen
Competitie klootschieten onder deskundige begeleiding
Verzekering
Huur terrein en vergunningen

Prijs: € 27,50 p.p. exclusief BTW.
Minimaal 20 personen.
Extra opties:

Scootertour met bezoek boerderij en proeverij, meerprijs € 9,- per persoon
Scootertour met segway clinic, meerprijs € 22,50 per persoon

Locatie, Food & beverage mogelijkheden:
Wij starten en eindigen op een prachtig monumentale locatie in het Twentse land op slechts 10 minuten rijden vanaf de A1. Hier heeft u de
mogelijkheid om in plaats van de koffie en krentewegge aan te vangen met een heerlijke lunch. De meerprijs hiervoor bedraagt € 15,- per
persoon.
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Wij kunnen ons voorstellen dat u de middag wilt afsluiten met een heerlijke barbecue, buffet of diner. Wij kunnen dit al verzorgen vanaf € 20,per persoon. Informeer naar de verschillende mogelijkheden.
De prijs van dit arrangement is geldig tot 31 december 2019.
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