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Kedeng Kedeng Oe Oe - Groepsuitje met de Skeltertrein in
Gelderland

Skeltertrein - Fietstrein
Uniek in de Achterhoek. De fietstrein groepsfiets (ook wel skeltertrein of familiefiets genoemd).
Wat is er gezelliger dan met zijn allen een toertocht of puzzelrit maken op een fietstrein? De trein bestaat uit een locomotief en een aantal
wagonnetjes waar men met 2 volwassenen en eventueel 2 kleinere kinderen (in aparte kinderzitjes) op kan. De fietstrein is geschikt voor
iedereen, zelfs voor passagiers die te jong of te oud zijn om mee te trappen. Voor baby’s hebben wij zelfs een Maxi Cosi houder zodat zelfs
de allerjongsten mee kunnen.

Locatie in Laren
Wij bieden uitjes aan voor elk budget voor 2 personen tot 500 personen. U wordt als gast volledig ontzorgd. Het is immers uw dagje uit. Het
leukste uitje voor u? Bekijk onze arrangementen of stel het zelf op maat. Wij hebben een divers groepsaanbod, het hele jaar door. We
verzorgen indoor- en outdoor activiteiten voor iedere leeftijd. Iets rustiger, meer sportief of voor dolle pret.
De activiteiten met begeleiding kunt u combineren met een lunch, diner en verschillende drankarrangementen. Wilt u andere combinaties dan
bespreken wij graag de mogelijkheden met u.

Horeca mogelijkheden
Wilt u het groepsuitje uibreiden door eventueel een lunch of diner? Wij bieden u diverse mogelijkheden.
Barbecue € 16,00 p.p.
Buffetten € 18,50 p.p.
All-in Drank arrangement voor 4 uur € 20,00 p.p. (wijn, bier, fris, koffie, binnenlandse dranken)
Koffie met luxe gebak € 5,00 p.p.
Cake € 1,50 p.p.
2 Kopjes koffie met cake € 5,00 p.p.
Hapjesschaal € 3,50 p.p.
Knabbels / chips € 2,00 p.p.
Lunch buffet / koffietafel vanaf € 15,00 p.p.

Bij deze Skeltertrein tocht is inbegrepen:
Ontvangst met Koffie of thee
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3 uur toeren op de Skeltertrein
De mooiste route(s) van de regio.
Volgwagen danwel pech-hulp
Een leuke (digitale) foto van de groep op de Skeltertrein

Prijs: € 15,00 p.p.
De prijs van de Skeltertrein tocht is geldig tot en met 31 december 2021.
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