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E-scooter Puzzeltocht met GPS - Uniek Groepsuitje op de Veluwe

Uniek Groepsuitje op de Veluwe
Wilt u met familie en vrienden een geweldig dagje uit op de Veluwe beleven? Stap dan op de e-scooter met GPS en ga al puzzelend dit
prachtige natuurgebied verkennen.Maar let op! Doe je best want de champagne staat klaar voor de winnaar! Een actief en vooral gezellig
groepsuitje.

E-scooteren en Puzzelen met GPS door de natuur
Nieuw zijn de e-scooters op de Veluwe. Een geweldige manier om dicht bij de natuur te zijn, veel te zien en om met een groep een
geweldig dagje uit te beleven. U wordt ontvangen met koffie/thee en warme bosvruchtengebak in ons sportcafé in Dieren. Na de koffie gaat u
op pad met de e-scooter en de GPS. Per team krijgt u een rugzak met materiaal, dat nodig is om deze tocht te kunnen winnen. De GPS
vertelt precies waar u naar toe moet, eenmaal aangekomen bij dat punt, krijgt u een aantal vragen van de GPS. Maar let op! Als u het
verkeerde antwoord geeft wordt u de verkeerde kant opgestuurd! Daardoor maakt u misschien meer meters dan het andere team en is de
kans op winst verkeken. Voor het juist beantwoorden van de vragen ontvangt u "munten". Het team met het minste aantal meters en het
meeste munten wint een prachtige prijs!!

Na uw Scooteruitstapje lekker eten en drinken
Bij dit programma hoort natuurlijk een geweldig diner of een uitgebreid buffet. Bij de buffeten heeft u de keuze uit diverse buffetten. Allemaal
even lekker maar informeert u gerust naar de inhoud van de buffetten. Kiest u voor dagprogramma en wilt u eerst samen lunchen en daarna
op pad dan kan dat natuurlijk ook.

Bij dit unieke Groepsuitje op de Veluwe is inbegrepen:
Ontvangst met koffie/thee en Veluwegebak met slagroom
E-scooter Puzzeltocht
Per team een rugzak met materiaal en GPS
Uitgebreid buffet naar keuze
Ambachtelijke IJskar - ECHT Italiaans ijs

Prijs: € 67,50 p.p. op basis van minimaal 6 personen.

In combinatie met een overnachting?
Wilt u eens op een leuke en originele plek overnachten op de Veluwe? Op ons activiteitenpark staan, aan de rand van het bos (Veluwe), vier
Finse chalets die elk onderverdeeld zijn in vier kamers. De bosrijke omgeving en de uitstraling van deze chalets garanderen een
onvergetelijk verblijf!
De prijs van dit groepsuitje op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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