UITSTEL VAN FIETSTOCHT ?
Culinaire ﬁetstochten

NAAR RADELMAHL IN DRIE STAPPEN
STAP 1
Bel ons op of kies op onze website www.radelmahl.de
de route, die u met de fiets af wilt leggen.

STAP 2
Geef per telefoon of via het formulier op de website
de gegevens door. Ook kunt u daarbij speciale
eetvoorkeuren doorgeven, zoals dieet of vegetarisch.

Slecht weer op komst? U wilt de tocht uitstellen? Geen
probleem – maar geef dit op z’n laatst 5 dagen voor
de afgesproken dag door. Wij kunnen dan een nieuwe
afsprak voor u regelen en u geen extra kosten hoeft te
maken.

Culinaire ﬁetstochten

het Westfaalse
Veel rondleidingen in
kiezen
Münsterland om uit te

AFSPRAAK OP KORTE TERMIJN ?
Mooi weer en zin in beweging: wilt op korte termijn
onze culinaire fietstocht boeken? Geen probleem:
wij hebben 2 á 3 dagen nodig om de tocht voor de
geplande datum te regelen.

HEBT U HUURFIETSEN NODIG?
Voor € 10,- per persoon, per dag krijgt u van ons een
goed onderhouden fiets van een Nederlands merk met
versnelling.
Deze bij opgave bijbestellen!

STAP 3

CONTACT

Nadat u van ons een bevestiging voor de tocht hebt
ontvangen, maakt u ons het overeengekomen bedrag
over of levert u de cadeaubon in.

Voor meer informatie betreffende “RadelMahl Culinair
fietsen” staan wij u graag ter beschikking en helpen wij
u bij het kiezen van de tochten.
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AGENTUR MEHR MÜNSTERLAND

Bernadette Göcke
Metelener Straße 20
48493 Wettringen
Telefon+49 2557 929471

End-Entwurf
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info@agentur-mehr-muensterland.de
www.agentur-mehr-muensterland.de
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RADELMAHL IS DE IDEALE COMBINATIE VAN EEN SPORTIEVE AKTIVITEIT IN HET WONDERSCHONE WESTFAALSE
LANDSCHAP EN CULINAIR GENOT.
Zeer zorgvuldig, met grote expertise en interesse hebben wij voor u
in onze Westfaalse regio, mooie fietstochten samengesteld. Per tocht
zijn er 5 culinaire stops in een restaurant, melkhuisje, café of op een
mooie picknickplaats. Laat u verrassen.
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Wat u op een RADELMAHL-dag mag verwachten:
WAT MAAKT RADELMAHL ZO BIJZONDER?
Alleenstaand of paar, familie of groep: RadelMahl is geschikt voor
iedereen die van beweging, frisse lucht en lekker eten houdt. Bij
elke culinaire stop wordt u verwacht en welkom geheten. Er is al
een plaats voor u gereserveerd.
U wordt ’s morgens op het startpunt gastvrij ontvangen met een
begroetings-maaltijd (ontbijt, buffet of belegde broodjes)
met daarbij verse thee of koffie.
Door de wonderschone Westfaalse natuur fietst u naar de volgende culinaire stop. Daar wordt u de 2e gang, een lekker voorgerecht of een drankje geserveerd.
Daarna verder op de route naar het volgende culinaire doel,
waar u het derde gerecht wordt gereserveerd.
Na de volgende etappe, die u door bezienswaardige plekken
van het Münsterland leidt. Het exclusieve hoofdgerecht
wacht daar al op u.
Tot slot fietst u door naar het beginpunt van de tocht waar u in
een ontspannen sfeer kunt napraten over de hoogtepunten van
de dag. Daarbij serveren wij u een smakelijk dessert.

Wij zijn bekend in de regio. Elke tocht is in samenspraak met
lokale ondernemingen ontwikkelt. Dat is een garantie dat u over
de mooiste paden aan de meest interessante plekken in de regio
voorbij komt.
U hebt keuze uit meerdere prachtige tochten en het worden er
steeds meer …
U betaald een vast bedrag* voor een goed georganiseerde en
rondom verzorgde dagtocht. De prijs van de fietstocht is inclusief
routebeschrijving en de vijf culinaire stops. De drankjes die niet bij
het gerecht worden geserveerd maar zelf bestelt moet u ook zelf
afrekenen.
U krijgt van ons een GPS-apparaat waarop de route en de stops zijn
ingevoerd. Daarmee volgt u onderweg exact de goede richting.
De gastheren of -vrouwen zullen zich op z’n best presenteren, om
het u zo aangenaam mogelijk te maken.
* Max. € 49,50 per persoon (groepskorting op aanvraag). Stand: 01.01.2018
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BEDRIJFSUITSTAPJE MET RADELMAHL
Waardeer en erken de inspanning van uw personeel door een
gemeenschappelijk RadelMahl bedrijfsuitstapje.
Klein tip: De kosten vallen mogelijk onder de balastingvrije schenkingen aan uw personeel. Om de dag zo goed als mogelijk voor te
bereiden deze graag vroegtijdig met ons bespreken.

RADELMAHL CADEAUBON
Maak uw familie of vrienden een persoonlijk en bijzonder geschenk: RadelMahl is bij ons ook verkrijgbaar als cadeaubon.
Boekings- en verzendservice
Telefoon:
+49 25 57 - 92 94 71
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