
Praktische informatie

Bij het arrangement is inbegrepen:

• vier overnachtingen in een 

 luxe tweepersoonskamer

• bagageservice naar de verschillende locaties

• bij aankomst een lekker pannetje verse soep

 met een smakelijke streeklunch

• elke ochtend een heerlijk en uitgebreid ontbijt

• vier keer een lunch voor onderweg

• iedere avond een culinaire verrassing,

 waaronder een preuverije van de streek

• fraai routeboekje met uitgebreide beschrijvingen

• een informatiepakket over de Peel

• attenties in de vorm van verrassende ‘streken’

Vier of vijf dagen

Bijzonder fietsen

Culinair genieten

Vorstelijk overnachten…

Het arrangement is het hele jaar door te boeken voor   
	 ₠459,-	p.p.	op	uw	eigen	fiets
	 ₠485,-	p.p.	op	onze	luxe	fiets
	 ₠509,-	p.p.	op	onze	elektrische	fiets

2

De Peel

2

De Peel

1

De Kempen

Voor meer informatie en boekingen:

FIETS-	EN	TANDEMVERHUUR
VAN	DER	MIERDEN

Akkerweg	2	-	5531	NT	Bladel
tel:	0497	36	9344

info@fietsverhuurbrabant.nl

onze	websites:
www.fietsenmetstreken.nl
www.fietsverhuurbrabant.nl
www.fietsarrangementen.nl

Keuze uit 
4 of 5 dagen!



1

De Kempen

2

De Peel

Het arrangement is het hele jaar door te boeken voor   
	 ₠	382,50	 p.p.	op	uw	eigen	fiets
	 ₠	409,00	p.p.	op	onze	luxe	fiets
	 ₠	435,00	p.p.	op	onze	elektrische	fiets

1

De Kempen

Bourgondiërs weten wat  
genieten	is.	Dus	wie	kan	
u beter ontvangen dan de 
gastvrije mensen van de 
streek? 

Zij kennen de leukste en 
bijzondere	plekjes	en	
hebben een prachtige route 
uitgestippeld	zodat	u	hier	ook	van	kunt	genieten.	

Zij	zorgen	ervoor	dat	uw	fietsvakantie	tot	in	de	
puntjes	wordt	verzorgd.

www.fietsverhuurbrabant.nl
www.d-oudepastorie.nl
www.restaurantdewekker.nl	
www.deouwskuur.nl
www.debeurs-oirschot.nl
www.landrop.nl

www.recreatieboerderijschutje.nl
www.scheuter.com
www.gasterijdeheihorst.nl
www.hoijsehoeve.nl
www.herbergdemorgenstond.nl
www.oranjehoeve.com
www.hostellerie.nl

Praktische informatie

Bij het arrangement is inbegrepen:

• Drie	overnachtingen	in	een	
 luxe tweepersoonskamer

• bagageservice naar de verschillende locaties

• bij aankomst een lekker pannetje verse soep
 met een smakelijke streeklunch

• elke ochtend een heerlijk en uitgebreid ontbijt

• drie keer lunch voor onderweg

• drie avonden een culinaire verrassing 
	 waaronder	1x	onbeperkt	‘Beursgangetjes’

• fraai routeboekje met uitgebreide beschrijvingen

• een informatiepakket over de Kempenstreek

• indien	u	onze	fietsen	gebruikt:	een	luxe	of	elektrische	
	 fiets	met	8	versnellingen,	een	fietstas	en	
 een kaartleeshouder

• attenties in de vorm van verrassende 'streken'

Speciaal	voor	alle	fietsliefhebbers,	
die óók nog houden van culinaire geneugten en 
bijzonder	overnachten,	hebben	wij	de	vakantie

“Fietsen	met	Streken”	samengesteld.

Een	verrassend	fietsarrangement	met	grenzeloos	
fietsplezier	en	streken	in	soorten	en	maten.	

U	heeft	de	keuze	uit	2	
verschillende	arrangementen.	

Waar u bij de ene variant kennismaakt 
met	‘De	Kempen’,	een	schitterende	streek	
die	zich	uitstrekt	van	het	zuiden	van	
Nederland	tot	het	noorden	van	België,	

voert	de	2e	vakantie	u	door	Noord-Limburg,	
België	en	een	prachtig	stukje	Peel.	

Kenmerkend	voor	beide	arrangementen	zijn
de prachtige landschappen, de gemoedelijke dorpjes 

en	het	goede	en	bourgondische	leven.

Kortom, de perfecte  ingrediënten voor een 
onbezorgde	en	unieke	fietsvakantie!

Keuze uit 
4 of 5 dagen!


