De Vlaamse Ardennen

Voor welke gelegenheid?

Wat bieden wij?

Onze streek leent zich uitstekend voor een
rustgevende tocht met de koets of huifkar.
Op elke heuvelrug krijg je een heerlijk uitzicht
over glooiingen in het landschap en
authentiek bewaarde huisjes.

Door de eeuwen heen heeft deze regio haar
mooie en landelijke karakter behouden.

De koetsier laat je volop
meegenieten van het
verhaal van kastelen en
windmolens en doorspekt de rit met leuke
anekdotes en
volksverhalen.

Een rit per koets is altijd feestelijk.
Met de huifkar kan een heel gezelschap mee
en dit voor elke gelegenheid:
• verjaardag voor 1 tot 100-jarigen,
• communie- of lentefeest
• vrijgezellentocht
• als vervoer bij huwelijk of jubileum
• teambuilding of personeelsuitstap
• pensionering
• vakantie-uitstap met vrienden
• familie-evenement
• ook de Sint en Kerstman vragen ons
• culturele uitstap door het heden en
verleden van Oudenaarde, met als kers
op de taart een gegidste stadsrit. De rit
door Oudenaarde voert je ook langs haar
oorsprong in Ename en naar het heerlijkmooie Mullem.

Wij verzorgen voor u een koetsen- of huifkarrit
van 2u of langer.
Voor elke vraag hebben wij een passend aanbod:
• onze mooie koets tot 7 volwassenen
• de pittoreske huifkar voor 10 tot 12 p.
• de ruime huifkar tot 14 volwassenen,
aangepast voor rolstoelgebruikers
We kunnen voor een grotere groep ook met
meerdere huifkarren rijden.
Op (halve) dag-arrangementen zorgen we voor
leuke stopplaatsen en spelelementen.
Op vraag verzorgen we bij de koets- of huifkarrit
ook ontbijt, aperitief,
picknick of een maaltijd.
Vraag naar de mogelijkheden
in ons zaaltje of in onze tuin
midden in de groene natuur.

Toegankelijk voor iedereen

Contactgegevens

Met huifkar en koets
door de
Vlaamse Ardennen.

Onze huifkar is volledig aangepast
voor rolstoelgebruikers.
Een uitschuifbare, brede oprijplaat en opklapbare
zitbanken geven ieder een plaats midden in de
familie- of vriendengroep.

Uw streekkenner en gebrevetteerd menner en
zijn collega’s verzorgen uw leuke daguitstap
of feestelijk evenement.
Wij rijden zowel op weekdagen
als in het weekend.

Op onze startplaats, waar eveneens een stop
mogelijk is en de maaltijden voorzien worden, is
een toilet aanwezig, dat aangepast is
voor rolstoelgebruikers.
Ook ons zaaltje is volledig toegankelijk.
Een huifkarrit leent zich bij uitstek
voor een heel divers gezelschap.
Een verminderde mobiliteit is geen bezwaar
om volwaardig aan deze prettige uitstap deel te
nemen, of hem zelf te organiseren.

Meer info te verkrijgen bij:
Vzw Vlaamse Ardennen genietend beleven
Marc Verbeeck
Reutelstraat 10 • 9772 Wannegem-Lede
GSM: 0497 / 575.580
Tel: 09 / 383.66.27 (’s avonds)
Mail: m.verbeeck@skynet.be
Uitgebreide info en prijzen op onze website :
www.vlaamseardennenkoets.centerall.com

Wij danken Leader Vlaamse Ardennen
en de Cera Foundation, die door hun steun
deze aanpassingen mogelijk maakten.

Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Al eens gedacht aan een geschenkbon om
iemand op een leuke manier te verrassen?

Uitstappen voor iedereen
en bij elke gelegenheid.

