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Weekendje weg in een 2CV - Lekker genieten en touren!

Romantisch rondreizen
Een weekend met een 2cv is gezellig en romantisch. Samen in de eend over kleine wegen, door mooie landschappen. Deze 2-daagse
route leid je door polders, langs plassen en over een aantal pontjes. Je komt door kleine dorpjes in het Gooi, de Vechtstreek, het Groene Hart
en de Betuwe. Je ontdekt hoe mooi het landschap is vanaf binnendoor wegen en met lagere snelheden. Het routeboek voorziet je onderweg
van toeristische informatie.

Overnachten
Je overnacht in een stijlvol Bed & Breakfast waar je hartelijk wordt ontvangen! Wij maken gebruik van enkele gastvrije kleinschalige
accommodaties met meestal een mooie, eigenzinnige inrichting.

Programma
Je kunt de eend vanaf 9 uur ophalen in Amersfoort. Je krijgt een duidelijke instructie over het rijden met de 2cv van jouw voorkeur. Voor
onderweg krijg je een routeboek mee. Zorg zelf voor de broodjes, want je krijgt ook een picknickmand mee. Je overnacht in of in de
omgeving van Gouda. De 2e dag kun je het routeboek weer volgen en deel je zelf je dag in zoals je dat wilt. Wij verwachten de eend voor
18.00 uur terug.

Bij dit arrangement is inbegrepen:
Huur 2cv voor 2 dagen
Overnachting en ontbijt
Picknickmand (zonder proviand, met koffie en thee) in de 2cv.
GPS met routeboek en toeristische informatie (in het Nederlands).
Verzekering, schoonmaak van de oldtimer en eventuele technische assistentie.
Eigen risico standaard €1000, maar te verlagen naar €500 of €250 tegen een kleine afkoopsom.
Vertrek is op iedere dag mogelijk, vraag naar de beschikbaarheid.
Wij adviseren om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Prijs: €169 p.p. op basis van 2 personen met een 2cv
€ 235 p.p. met een Kever Cabrio of VW T2 bus
€ 299 p.p. met een Porsche 911 SC Targa of Ford Mustang Cabrio

Extra mogelijkheden
Dag verlengen (met 2cv) € 79,- p.p.p.d.
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Picknickpakketjes voor de eerste dag: € 10,- p.p.
Verlagen eigen risico naar € 500,- of € 250,Extra persoon: € 49,-

De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2020.
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