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Vriendinnenuitje op de Veluwe - Buggyrijden, bowlen en BBQ

Vriendinnenuitje op de Veluwe - Rijden in een Buggy
Samen met je beste vriendinnen op verkenning met een buggy. Optioneel kun je een picknickmand achterop meenemen en een mooie route
rijden langs bijzondere plekjes op de Veluwe. Gezellig samen picknicken in het gras en even bijkletsen. Daarna weer verder rijden om te
genieten van de prachtige omgeving op de Veluwe. Een buggy mag bestuurt worden met een geldig rijbewijs b en gezond verstand. Er is plek
voor 2 personen per buggy.

Bedrock Bowling
Gezellig met z’n allen bowlen. Tijdloos en vermakelijk! Of je nu met 4- of 40 personen bent. Sfeer is er altijd in de grot van Bedrock Bowling.
Onze computergestuurde banen maakt het je gemakkelijk. Je hoeft alleen nog maar de kegels om te gooien.

Het programma
Een mooie route door het ruime buitengebied noordelijk van Voorthuizen. Deze route bevat onverharde wegen! Deze rit is vanaf 4 personen
onder begeleiding van een instructeur. Bij terugkomst gaat u nog even bowlen in onze bowlinggrot en aansluitend geniet u van een heerlijke
BBQ met je beste vriendinnen!

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

Optioneel is het mogelijk om de barbecue uit te breiden naar Silver of Gold, vraag naar de mogelijkheden.
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Dit arrangement is inclusief:
Buggyrijden (2 uur)
Bowlen (1 uur)
BBQ Bronze

Prijs: vanaf € 91,50 p.p. op basis van minimaal 4 personen.
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.
Rijtijden
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

Optioneel:
Ontvangst met koffie en gebak: € 5,25 p.p.

Let op! Dit arrangement is gebaseerd op 2 personen per buggy (toeslag 1 persoon in buggy € 75,00 per buggy). U mag een buggy besturen
met een 3 jaar lang geldig rijbewijs b en gezond verstand.
Ter plaatse dient een borg betaald te worden van € 250,00
De prijs van dit groepsuitje op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2022.
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