
EXCLUSIEVE HALVE DAG
DRIVE AND DINE



CHANGE
Bij Land Rover Experience
krijgt u de kans om onder ruige
en uitdagende omstandigheden
uw grenzen te verleggen.
Overwin uitdagende
beklimmingen, spannende
afdalingen en onverwachte
hindernissen, in een prachtige
omgeving en sluit de dag af 
met een heerlijk diner met een 
prachtig uitzicht.



HALVE DAG EXPERIENCE

Dit is uw kans om plaats te nemen achter het stuur van een 
Land Rover en offroad te gaan tijdens een opwindende en 
uitdagende Experience. Ontdek de unieke capaciteiten van 
een Land Rover, onder toeziend oog van onze 
gespecialiseerde instructeurs. Een ervaring die u en uw 
gasten nog lang bij zal blijven!

Tijdens een Halve Dag Experience heeft u de beschikking 
over een Land Rover model naar keuze en een instructeur. 
Van tevoren stemmen we af wat uw behoefte is, waarop een 
persoonlijk programma voor u wordt samengesteld.

OFFROAD-TERREIN

Ons offroad-terrein ligt in de ‘Buitenpolder Heerewaarden’, 
één van de ruim twintig waarden en polders binnen het 
natuurontwikkelingsgebied Fort Sint Andries. In de volksmond 
heeft het de naam ‘Sahara’ gekregen omdat het in de jaren 
zeventig afgegraven is. In dit zeer gevarieerde terrein, met 
bos, water en weilanden, is het een ware uitdaging om met 
een Land Rover de strijd aan te gaan met de elementen van 
de natuur. De stand van het water is afhankelijk van het 
seizoen.

WELKOM BIJ LAND ROVER
EXPERIENCE NEDERLAND



PROGRAMMA*

12.00 uur Ontvangst met koffie/thee en een lunch bij Restaurant Dukdalf

  Veiligheidsbriefing

  Aanvang Land Rover Experience

17.00 uur Einde actief programma

  Terugkomst bij Restaurant Dukdalf

  Borrel en een diner

* De tijden, programmaonderdelen en uw persoonlijke voorkeuren zijn altijd bespreekbaar.

PRIJZEN & BOEKEN

Vanaf € 195,50 excl. BTW per persoon**

Inclusief

   - Land Rover (model naar keuze)

   - Brandstof

   - Terreinhuur

   - Professionele begeleiding

   - Catering (lunch en diner)

   - Verzekering op basis van een collectieve ongevallenverzekering

** Gebaseerd op 4 personen en één Land Rover

Boeken is mogelijk via Land Rover Experience:

   - info@landroverexperience.nl

   - (0418) 57 9615

DRIVE & DINE ARRANGEMENT



AAN HET WATER

Met direct uitzicht op de haven, midden in recreatiegebied 
De Zandmeren, ligt toplocatie Dukdalf. Een locatie om te 
dineren, te lunchen, te feesten of juist zakelijk elkaar te 
ontmoeten. Elke dag wordt hier gevierd en de avonden 
beginnen er vroeg.

ARRANGEMENT

- Ontvangst met koffie/ thee en jus d’orange

- Lunch: 12-uurtje vis of vlees

- 3-gangen verrassingsmenu***

***exclusief consumpties

Heeft u dieetwensen? Wij horen het graag, zodat wij hier 
rekening mee kunnen houden.

RESTAURANT DUKDALF



Zandstraat 8, 5331 PG, Kerkdriel
N52° 37’ 02” W4° 89’ 52”

T (0418) 579615
E info@landroverexperience.nl

landroveroverexperience.nl

Deel uw avonturen. 

#LandRoverExperience


