FIETSEN (MET PUZZELEN) IN
NIJMEGEN

9.0
Minimaal aantal personen: 10
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: Den Bosch, Nijmegen, Eindhoven, Utrecht
en Eigen locatie

PROGRAMMA
Een sportieve activiteit waarmee je veel van Nijmegen ziet. Een leuk groepsuitje in de frisse buitenlucht.
Je start in het centrum van Nijmegen. Hier stap je op de fiets om deze mooie stad in Gelderland te bezichtigen.

De verschillende fietstochten in Nijmegen;
1. Fietstocht Nijmegen
Als je nog nooit in Nijmegen bent geweest, is deze route een echte aanrader!
Op de fiets zie je onder andere de Waalhaven, het Goffertpark, het Keizer Karelplein en het Kronenburgerpark.
Kortom, veel historie en alle highlights van de stad zie je met deze route.

2. De Ooij en Ubbergen fietstocht
Zoek je liever de rust op? Vanuit de drukke stad rijd je op de fiets langs het gezellige dorpje Ubbergen en door
natuurgebied de Ooijpolder. Een combinatie van gezelligheid, natuur en rust. Optimaal genieten van je
vrijetijdsmoment!

3. Waal-Fort fietstocht
Deze tocht leidt je door het mooie dorp Lent. Hier kom je langs een indrukwekkend fort langs de waal. Over
verschillende bruggen steek je tweemaal de Waal over. Stop eens op de brug om te genieten van het geweldige
uitzicht en zie de grote schepen onder je doorvaren!

4.Puzzeltocht (+ €4,00 p.p.)
Klaar om te vertrekken? Je krijgt van ons een kaart met vragen mee. Zorg voor de goede antwoorden en de
route wordt duidelijk. De route zal je langs de highlights van Nijmegen leiden en laat je de mooiste plekjes zien.

Puzzeltocht prijsuitreiking
Voor het beste team staat aan het eind een mooie verrassing klaar!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Goede en uitgebreide uitleg en huur van de fiets
Keuze uit verschillende routes
Flesje drinken voor onderweg

BIJZONDERHEDEN
Puzzeltocht: + €4,00 p.p.

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

Per persoon

€ 27,31

€ 31,25

10

