GPS – BEVERTOCHT

Rijndijk 6, 6566 CG Millingen aan de Rijn
T +31 (0)481 434182
F +31 (0)481 431134
IBAN NL33 RABO 0187 4103 48
BIC RABONL2U
K.v.K. Nijmegen 1014 3506
BTW-nr. NL821 282 906 B01
E-Mail: info@de-gelderse-poort.com
Internet: www.de-gelderse-poort.com

“De Legende van de Reuzenbever”
Koffie en Eethuis "De Gelderse Poort" ligt op een unieke locatie nabij het natuurgebied “De Gelderse Poort”. De
Millingerwaard is onderdeel van de Gelderse Poort, een aaneengesloten en dynamisch natuurgebied dat
uiteindelijk samen met het Duitse deel zo'n 5000 hectare groot zal zijn! In deze uiterwaard werkt Staatsbosbeheer
aan natuurontwikkeling door de bovenste kleilaag af te graven tot de zandige ondergrond. Rivierwater en wind
krijgen daarna vrij spel en dankzij door de rivier aangevoerde zaden leeft de natuur hier snel op. De Poolse
Konikpaarden en Schotse Gallowayrunderen die hier het hele jaar grazen, zorgen voor open plekken en
natuurlijke bemesting en brengen zo variatie in het landschap. Schrik daarom niet als u één van deze dieren op uw
pad tegen komt. Houd voor uw eigen veiligheid min. 25 mtr. afstand en voer ze niet! Het natuurgebied, is bij
uitstek een uniek gebied voor het maken van een "GPS-tocht".
U vertrekt met de fiets vanaf het Koffie en Eethuis en brengt eerst een bezoek aan de Millinger Theetuin. Vanaf
de Theetuin gaat u te voet verder. Met behulp van een GPS-toestel wordt u langs de mooiste plekken van de
Millinger-en Kekerdomse Waard gevoerd, die gaandeweg de diepste
geheimen van het eeuwenoude natuurgebied aan u prijsgeven. Probeer een
antwoord te krijgen op de eeuwenoude legende van de Reuzenbever. Maak
een keuze en geniet van een sportieve en ontspannende dag.
Programma:
Ontvangst met koffie en Millingerduin
GPS-uitleg voor speurtocht
Met de fiets naar de Millinger Theetuin
Uitpuffen in de theetuin inclusief 1 consumptie
GPS-speurtocht “De legende van de Reuzenbever”
Grillmaaltijd inclusief consumpties (2 uur, binnenlands gedistilleerd) en/of Picknick (knapzak)

Arrangement inclusief
Fietshuur, entree Millinger Theetuin + consumptie
2x koffie en appeltaart, GPS-tocht
2x koffie en appeltaart, GPS-tocht inclusief picknick (knapzak)
2x koffie en appeltaart, GPS-tocht met grillmaaltijd
inclusief consumpties (2 uur)
2x koffie en appeltaart, GPS-tocht met grillmaaltijd,
Picknick (knapzak), inclusief consumpties (2 uur)
Aandenken, karabijnhaak met kompas
Tijdsduur ca 6 uur en is zelf in te vullen.
Arrangementen vanaf 20 personen
De tocht is op eigen risico.
Zorg voor goede stappers en aangepaste kleding.
Ruime parkeergelegenheid, ook voor bussen
Voor het GPS-toestel wordt een borg van €50,- gevraagd

€ 29,00 p/p
€ 35,50 p/p
€ 59,50 p/p
€ 66,00 p/p
€ 3,00 p/st.

INFORMATIE EN BOEKINGEN
0481-434182
of bezoek ons op internet
www.de-gelderse-poort.com
info@de-gelderse-poort.com
Bekijk onze video op youtube of onze site

Genoemde prijzen zijn in Euro’s en gelden van 1 januari tot en met 31 december 2015.

Wij verzorgen uw: Actief arrangement Ontbijt Lunch Diner Brunch High Tea Koffietafel Indoor barbecue
Pannenkoekenarrangement Receptie Bedrijfsfeest Themafeest Kinderfeest Seminar-/Vergaderruimte
Informatie en boekingen +31 (0)481 - 43 41 82 of bezoek ons op internet: www.de-gelderse-poort.com

