Segway-Veluwe Tours
• Schaapskooi tour
• Bos- en heide tour
• Harderwijker paling tour
• Pizza tour
• Segway op locatie

Meer tours en
uitgebreide informatie
vindt u op
www.segway-veluwe.nl
info@segway-veluwe.nl

03 41 43 47 47

segwayveluwe

Iedereen kan het!

Na een instructie van ca. 10 min is iedereen* in staat om de Segway
zelfstandig te besturen en kan de tour beginnen!
* Minimumleeftijd 16 jaar

Tourseizoen Segway

Segway-Veluwe organiseert het hele jaar door volledig verzorgde
tours. De tours vinden dagelijks plaats tussen 08.30 uur en 19.00
uur. Let op: reserveren is noodzakelijk! Of u nu kiest voor een tour
in de omgeving Ermelo of op locatie, wij informeren u graag over
de mogelijkheden!

Tourprijzen Segway:
€64,50 p.p.

Maandag t/m woensdag

Min. 8 personen

€69,50 p.p.

Donderdag t/m zondag

Min. 8 personen

Early bird, elke dag starttijd vóór 9.00 = €10,– korting p.p.
Prijzen zijn inclusief btw, instructie en begeleiding van een
instructeur. Kleinere gezelschappen zijn in overleg mogelijk.

De leukste én groenste manier
om erop uit te trekken!
Uniek!

Er zijn verschillende manieren om de Veluwe te verkennen. Maar
dé trend van dit moment is de Segway: het eerste zelf balancerende vervoermiddel ter wereld! De Segway is geruisloos en milieuvriendelijk en dus een ideaal vervoermiddel om de natuur mee in
te trekken. Segway-Veluwe biedt verschillende verzorgde tours aan
zodat iedereen optimaal kan genieten van deze unieke ervaring.

City- & Adventure Tours

Segway-Veluwe heeft een aantal verzorgde tours voor u samengesteld. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit een City Tour door Harderwijk
of een Adventure-tour langs het Veluwemeer of over de heide!
Alle Segway tours zijn onder begeleiding van een instructeur en
duren ca. 2 uur.
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Segway City- &
Adventure Tours
Segway
100% ELEKTRISCH
NIEUW!
100% ELEKTRISCH

Twizy
Hip en groen!

De Twizy is een unieke wendbare tweezitter, comfortabel én 100%
elektrisch. Het rijden in een Twizy betekent rijden in de leider
van de elektrische revolutie, want de Twizy is een combinatie van
innovatief futuristisch design en duurzaamheid.

Specificaties

Met een maximum snelheid van 80 km/h kan de Twizy zonder
moeite mee in het verkeer. Een volle acculading kan gemakkelijk
70 tot 80 kilometer afleggen en is tussentijds op diverse plaatsen
op te laden. Dankzij de lage oplaadtijden (na 2,5 uur voor 70% vol!)
kan er in weinig tijd relatief veel kilometers worden ‘bijgeladen’.

Rally

Segway-Veluwe biedt de mogelijkheid om de innovatieve Twizy
te huren en zo op een originele en duurzame manier de Veluwe te
verkennen. Kies bijvoorbeeld voor een afwisselende Rally langs
alle mooie plekjes in de omgeving van Ermelo!

Verhuurprijzen Twizy:
Voor meer informatie zie onze website.
Om een Twizy te besturen heeft u een geldig rijbewijs nodig.
Segway-Veluwe biedt vele opties om op een originele en duurzame
manier de Veluwe te verkennen. Daarnaast zijn onze ‘groene’
vervoersmogelijkheden ook zeer geschikt voor opvallende
promotie van uw bedrijf.
Kijk op onze website en neem contact met
ons op voor meer informatie of een tour op
maat naar uw wensen.
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