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Toeren met een Segway door de Duinen van Zandvoort

Altijd al eens segway willen rijden?
Met familie, vrienden of collega’s onder begeleiding van een ervaren instructeur genieten van het rijden op een Segway en van de prachtige
groene omgeving. Maar niet voordat u een degelijke instructie en training hebt gekregen om zo ervaren en veilig mogelijk de weg op te
kunnen. Alle routes gaan voor het grootste deel over ruime fietspaden.

Kies uit super mooie routes
Tour 1: na instructie en training 1,5 uur rijden: € 47,50
Tour 2: na instructie en training 2 uur rijden: € 59,50 (ook naar Haarlem centrum)

We rijden altijd, zomers zelfs tot laat in de avond. Bij heel erg slecht weer gaan we natuurlijk niet op pad.
Tour langs zee en duin
Maak een tour onder begeleiding door de prachtige Kennemer Duinen. We beginnen met een goede instructie en training en gaan daarna op
pad. Genieten van de mooie omgeving en de unieke ervaring van het Segway rijden.
Tour door de duinen en langs het circuit
De titel zegt het al! Maak een Segwaytour door de Kennemer Duinen en langs het mooiste circuit van Nederland, Circuit Zandvoort. Beleef
een unieke ervaring vanaf een Segway.
Tour door de duinen en het centrum
Wil je van de duinen geniet én een rondje centrum maken? Geen probleem. We kunnen je zelfs afzetten aan het einde van de tour in het
centrum zodat je direct kunt genieten van een welverdiend drankje.
Tour in het centrum van Haarlem
Ook Haarlem tours zijn bij ons te boeken, check hiervoor onze website. Met de Segway de stad ontdekken en meteen een stukje
geschiedenis meepikken én van de locals informatie krijgen over de fijnste en hipste plekjes om te vertoeven in Haarlem. Bijvoorbeeld de
Jopenkerk. We zetten je hier af zodat je de rest van je dag in Haarlem heerlijk kunt voortzetten.

Segway rijden:
Segway rijden is makkelijk, laagdrempelig, relaxed en gewoon gaaf om te doen. Huur een Segway met je vrienden, met je moeder, met je
Tinderdate of met jezelf. Boek een toer en verras je vader, vriendin of vriend of ga rijden met je hele afdeling.

Het arrangement is inclusief:
Uitgebreide uitleg en training
Helm en haarnetje (hygiëne)
Professionele gidsen met informatie over de omgeving
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De mogelijkheid om de tour te eindigen waar u wilt
Keuze uit 2 tours:
Tour 1: na instructie en training 1,5 uur rijden: € 47,50
Tour 2: na instructie en training 2 uur rijden: € 59,50 (ook naar Haarlem centrum)

Prijs: vanaf € 47,50 p.p. Al te boeken vanaf 2 personen.
Wij kunnen uw dag compleet maken door eten en drinken, BBQ of borrel voor u te regelen bij de diverse strandpaviljoens.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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