retro scooteren
incl Du pain Du Vin Du Moulin
Bourgondisch genot tijdens een scootertocht langs de lekkerste en
aantrekkelijkste punten van Maas en Waal. Inclusief Molenaars en
Pesto Workshop en zelf gebakken ambachtelijk broden, wijnen en
kazen.
Prijs: vanaf ¤ 79,50*
Aantal: 12 - 120 personen

scooter betuwetocHt
door de landelijke fruittuin

scoot on route
Heerlijk ontspannen

Scooteren met je gezin, vrienden of bedrijf. Als je meemaakt hoe ontspannen zo’n tocht in de open lucht verloopt is het niet verwonderlijk dat
scooteren geweldig aan populariteit wint. Iedereen kan het, en terwijl
de wind door je haren strijkt val je van de ene verbazing in de andere.

sportief en Veilig
Scooteren met Scoot On Route betekent sportief en veilig genieten van
de allermooiste plekjes en heerlijk eten onderweg. Scoot On Route
is inmiddels aanwezig in de mooiste toeristische regio’s van Gelderland. Samen met de beste restaurants en verblijfsaccomodaties bedachten wij verrassende arrangementen waarbij in alle vrijheid, een
of meerdere dagen van al het moois dat Nederland biedt, genoten
kan worden.

De Betuwetocht is het meest Bourgondische tochtje van
Nederland en staat volledig in het teken van het gulle leven waarvoor
onze nationale fruittuin synoniem staat. In de maand april bloesem,
van mei-augustus kersen en van augustus-september appel.
Prijs: vanaf ¤ 45,00*
Aantal: 1 - 120 personen

retro scooteren naar eigen inzicHt
We maken elk arrangement voor u op maat. Ook op locatie bij u.
Scoot On Route is inmiddels aanwezig in de mooiste toeristische
regio´s van Gelderland, de Betuwe, Rijk van Nijmegen, Bommelerwaard, Maas en Waal.
Prijs: vanaf ¤ 39,50*
Aantal: 1 - 120 personen
Losse verhuur retro scooter
Huur per dag
¤ 39,50* / Duo passagier ¤ 10,00*
Huur dagdeel
¤ 29,50**/Duo passagier ¤ 10,00*
Zaterdag/zondag ¤ 75,00*
*Verplichte W.A verzekering à € 5,50. Exclusief brandstof.
Borgstelling per scooter € 100,00.
** Van 9.00 - 13.00 uur / 14.00 - 18.00 uur

sloep4you ‘goeDeMorgen!’
Ontvangst met koffie en wat lekkers om 9.30 uur bij Happy Days
te Maaslanden, waar u instructies en tips voor een leuke vaarroute
ontvangt. Een hele ochtend sloepen wordt vervolgd om 13.00 uur
met een uitgebreide lunch bij Happy Days te Maaslanden. Geen
vaarbewijs nodig. Ook mogelijk met schipper. Vanaf 6 tot 25 personen per sloep.
¤ 49,50 per persoon*

sloep4you ‘goeDeMiDDag!’
Een ontvangst met een glas Prosecco om 12.30 uur bij Happy Days
te Maaslanden, vormt de feestelijke inleiding van een smakelijke
lunch. U ontvangt instructies en tips voor een leuke vaarroute. De dag
wordt om 18.00 uur afgesloten met een luxe 3- gangen diner bij een
partner naar keuze gelegen aan de Gouden Ham. Dus volop watergenot. Vanaf 6 personen tot 25 personen per sloep.
¤ 99,50 per persoon*

sloep4you ‘goeDenaVonD!’
Een ontvangst met een glas Prosecco om 17.30 uur bij Happy Days
te Maaslanden, vormt de feestelijke inleiding op een mooie avond
sloepvaren. U ontvangt instructies en tips voor een leuke vaarroute.
`s Avonds wordt u om 20.30 uur bij een partner naar keuze aan de
Gouden Ham verwacht voor een luxe 3- gangen diner. Vanaf 6 tot
25 personen per sloep.

sloep4you
Volop watergenot
Ontdek het mooiste plassengebied van midden Nederland. Met een
van onze oer Hollandse motorsloepen genieten tijdens een geheel
verzorgde dag in de onvergetelijke Gouden Ham. Sloep4You is een
avontuur voor alle leeftijden, met collega’s of met het hele gezin.
Een vaarbewijs is niet nodig. Een sloeparrangement kan bovendien
perfect gecombineerd worden met een van onze talloze arrangementen. Tevens hebben we verschillende (cullinaire) partners om uw
uitje compleet te maken. En wilt u uw uitje ook nog eens een feestelijk
tintje geven, huur dan onze kapitein erbij!

¤ 69,50 per persoon*
* De prijzen per persoon zijn gebaseerd op een minimale
bezetting per sloep van 6 personen.
Wilt u liever een arrangement op maat? Wij stellen dat graag in overleg met u samen. Wij kunnen daarbij desgewenst ook een mooi hotel
voor u verzorgen, zodat u uw sloepen arrangement met een verblijf
in het Land van Maas en Waal kunt combineren.

Voor reserveringen of informatie bel RivierenlandEvents:
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Kijk voor meer arrangementen en informatie op:

Kijk voor meer arrangementen en informatie op:

www.scootonroute.nl

www.sloep4you.com

cHill arrangeMent
Chillen inclusief alle (ijs)gekoelde drank op de donut, met gebruik
van ijskoeler, bier, wijn, rose, frisdrank, vruchtensap, bronwater.
Ook is de huur van de donut voor 3 uur inbegrepen.
Prijs ¤ 35,- p.p.* bij deelname van 10 personen.

grill & cHill all inclusiVe
Bij dit arrangement is alle drank, bbq- vlees, sauzen en salades
en de huur van de donut voor 3 uur inbegrepen.

grill & chill
einDeloos Varieren
Romantische lunch op het water, een gezellige High Tea met uitzicht
op zeiltjes aan de horizon, een onvergetelijke barbecue onder de
sterren. De mogelijkheden met Grill & Chill zijn eindeloos!!!
Het is duidelijk dat onze donuts de beste emoties losmaken. En het is
ook begrijpelijk als je ze ziet liggen, fraai afgemeerd aan de oevers
van de Gouden Ham, het mooiste plassengebied van midden Nederland. Donuts zijn feestelijk en flexibel en voor elke gelegenheid in
te zetten. Of het nu om een partyopstelling voor een bedrijfsfeestje
gaat, of een heerlijk uitje op het water met vrienden en/of gezin.
Omdat we op onze varende partydonuts comfortabel tot tien personen per donut kunnen verwelkomen, is zo’n uitje niet alleen onvergetelijk maar bovendien ook nog eens uiterst betaalbaar. En u kunt als
gast eindeloos varieren, met of zonder culinair pakket.

Prijs ¤ 49,50 p.p.* bij deelname van 9 personen.

Donut yourself
U zorgt zelf voor drankjes en hapjes van uw voorkeur en heeft de
volledige beschikking over onze fraaie bbq- donut.
Prijs ¤ 175,-* voor 3 uur.
Huur van barbecue ¤ 25.
Huur van drankschaal met ijs ¤ 15.

Mooi weer garantie
U kunt de Grill & Chill met een gerust hart van te voren reserveren,
want u krijgt van ons een ‘Grill & Chill- mooi weer garantie’.
Als het op de dag van uw reservering regent of te hard waait (> 4
bft.) dan mag u tot 1 uur voor het door u gereserveerde tijdstip, zonder extra kosten, een andere dag en tijd reserveren. Dat kan net zo
lang tot het wel goed ‘Grill & Chill- weer’ is.
Heeft u gekozen voor Grill & Chill Party dan geldt, i.v.m. de bestelling
van de catering, de ‘Grill & Chill- mooi weer garantie’ tot 24 uur voor
het gereserveerde tijdstip. Daarna zijn de kosten van de catering wel
verschuldigd.
U krijgt er van ons dus altijd lekker weer bij!

Voor reserveringen of informatie bel RivierenlandEvents:

De Betuwetocht is het meest Bourgondische tochtje van Nederland
en staat volledig in het teken van het gulle leven waarvoor onze
nationale fruittuin synoniem staat. In de maand april bloesem, van
mei-augustus kersen en van augustus-september appel.
Prijs: vanaf ¤ 45,00*
Aantal: 4 - 40 personen

eenDen kastelen tocHt
Onze kastelentocht is een jongensdroom waarbij ook meisjes overigens van harte welkom zijn. Hij voert langs burchten en pleziersloten,
verhaalt over ridders en toernooien, over lust maar ook intrige.
Prijs: vanaf ¤ 89,50*
Aantal: 12 - 40 personen

Du Vin Du pain Du Moulin
Na een hartelijke ontvangst in uitvalsbasis Le Garage gaan we On
Route met authentieke Franse Eenden. De route voert ons langs molens, kastelen, wijngaard, kaasboerderij en diverse bijzondere ambachtelijke bedrijven. We bakken onze eigen broodjes en na terugkeer bij Le Garage nemen we deel aan een pesto workshop. Daarna
genieten van een uitgebreide en ontspannen gezamenlijke maaltijd
met die overdaad aan lekkers uit het Land van Maas en Waal.
Prijs: vanaf ¤ 79,50*
Aantal: 12 - 40 personen

losse VerHuur
Huur per dag
Huur dagdeel
Weekend
Lang weekend
Borg per eend
Huurtijden

Kijk voor meer arrangementen en informatie op:

eend on route
geVoel Voor retro en sfeer
Met veel gevoel voor retro en sfeer, introduceert Eend On Route drie
hagelnieuwe routes die u in hartje Nederland langs de mooiste plekjes en de intiemste stadjes voeren. Onderweg is er voldoende ruimte
voor boeiende bezichtigingen, een romantische picknick in de pure
natuur of een zalige zit op terras.
‘s Ochtends of aan het begin van de middag wordt u met een mooi
aangekleed kopje koffie op onze gastvrije uitvalsbasis Le Garage
ontvangen. Vervolgens gaat u na een korte uitleg, gewapend met
routekaart On Route. En afhankelijk van uw tijdstip van vertrek zien
we elkaar pas weer terug bij de Parijse lunch of het Bourgondisch
diner, dat in de allerbeste handen is en bij de arrangementsprijs is
inbegrepen. U toert al een hele dag met zo’n knusse eend met alles
d’rop & d’ran vanaf € 69,- per persoon.

€ 135,-*
€ 90,-* 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
€ 250,-* za/zo
€ 375,-* vrij/za/zo
€ 250,-* per pin of contant te voldoen
9.00 tot 18.00 ma/zo

* Exclusief brandstof.
Max. 4 personen per Eend.

0487 - 51 58 00 of 06 - 30 35 00 58

www.grillenchill.nl

eenDen betuwetocHt

Voor reserveringen of informatie bel RivierenlandEvents:
0487 - 51 58 00 of 06 - 30 35 00 58
Kijk voor meer arrangementen en informatie op:

* Exlcusief eenmalige schoonmaakkosten van ¤ 25.
Borg per Donut ¤ 250,- (contant bij aanvang te voldoen).

www.eendonroute.nl

