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Gezinsuitje in Zuid-Holland - Ontdek de schoonheid van deze
provincie op een veilige manier

Ontdek Zuid Holland - Gezinsuitje in een Twizy
Ontdek de hotspots van Zuid-Holland met dit 1,5 meter afstand en Corona proof uitje voor een gezin met kinderen tot 4 personen van
Renzy. Verken samen met de kids de prachtige bloemenvelden, authentieke molens en lange zandstranden in een 2-persoons Renault Twizy
met een vaste GPS route naar keuze. De audiogids deelt onderweg leuke feitjes over de omgeving en bezienswaardigheden.

Crossy met een Twizzy op een veilige manier
Leuk: voor de kinderen (leeftijd 4 t/m 14 jaar) is er tijdens de route een uitdagende fotospeurtocht waarbij ze onderweg op zoek gaan naar de
geheime code. Deze code geeft bij terugkomst toegang tot een kluis, waar een leuke prijs op ze ligt te wachten. Rijden in een Renault Twizy
is super easy en leuk: onderweg trekken jullie veel bekijks! Hij rijdt geruisloos en is 100% elektrisch, dus je tour is nog milieuvriendelijk ook.
De GPS audiotour duurt ongeveer 180 minuten, inclusief voldoende tijd om te stoppen en de highlights van dichtbij te bewonderen en te
fotograferen. Kortom een originele buitenactiviteit met leuke stops waarbij de 1,5 meter afstand tijdens dit uitje helemaal wordt nagekomen

Laat u leiden via de GPS
Met de GPS tours kunt u het oer-Hollandse landschap ontdekken. Alle voertuigen hebben een GPS met gedetailleerde kaarten aan boord.
De GPS leidt u langs de route.

Bij dit gezinsuitje is inbegrepen:
3 uur durende GPS audiotour met de Twizy, 100% elektrische auto
Audiogids met leuke weetjes over de omgeving en bezienswaardigheden
Uitdagende fotospeurtocht voor de kids (leeftijd 4 t/m 14 jaar)
Inclusief een aantal stops om de bezienswaardigheden en highlights van dichtbij te bewonderen en te fotograferen

Prijs: € 30 p.p. op basis van 2 volwassenen en 2 kinderen binnen de leeftijd 6 t/m 18 jaar personen.
Prijs Familiepakket: € 120
U kunt deelnemen aan de GPS audiotour op verschillende tijdstippen, namelijk:
Ochtend: 10:00 - 13:00 uur
Middag: 15:00 - 18:00 uur

Beschikbaarheid:
Het familiepakket kan worden geboekt voor de duin en strand tour en de polder en windmolen tour. Beschikbaar vanaf 10 mei 2021 tot en met
31 oktober 2021.
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Voorwaarden
1 Twizy is geschikt voor maximaal 2 personen. (2 volwassenen of 1 volwassene + 1 kind)
Minimale leeftijd 21 jaar
Minimaal 3 jaar in bezit van een geldig rijbewijs
Borg van € 300,- (€ 150,- per Renault twizy te betalen met credit card of pin - retourpin of contant)
Betaling van de borg dient voldaan te worden bij de incheck
Eigen risico van € 500,- per Renault Twizy
Alcohol is verboden
De COVID-19 richtlijnen van het RIVM worden strikt gehanteerd tijdens de incheck en instructie
Annuleringen: we hebben 14 dagen voor de geplande aankomstdatum een schriftelijke annuleringsverklaring per e-mail nodig.

De prijs van het GPS toer arrangement is geldig van 10 mei t/m 31 oktober 2021.
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