Mountainbike clinic

In samenwerking met Dwingelderheem organiseren wij een aantal mountainbike clinics, voor
beginners op onderstaande data in het Holtingerveld. U verblijft één of twee nachten in onze B&B
en de dag staat in het teken van mountainbiken. U kunt natuurlijk ook langer verblijven in onze
B&B OpdeParkkamp.
In dit arrangement bent u met mimimaal 6, maximaal 10 volwassen personen deelnemer aan ons mountainbike
arrangement. 6 personen kunnen overnachten in onze B&B OpdeParkkamp in Havelte en de overige
deelnemers worden elders ondergebracht.
In deze clinic worden u de basistechnieken van het ‘mountainbiken door Hans van der Zee van Dwingelderheem
in de praktijk verteld.
Het Holtingerveld in Havelte is de locatie waar de clinic wordt gehouden.
Datum: In principe drie dagen in elk vierde weekend van de maand:
26-27-28 jan. / 23-24-25 feb. / 23-24-25 maart / 20-21-22 april / 25-26-27 mei / 15-16-17 juni
20-21-22 juli / 24-25-26 aug. / 21-22-23 sept. / 19-20-21 okt. / 23-24-25 nov.
Voorstel programma, kan natuurlijk aangepast worden aan uw wensen:
17.30 - 18.30 uur Aankomst in B&B
Optie
*Diner in één van de restaurants
Overnachten in B&B
9.00 - 10.00 uur Ontbijt
10.00 - 10.15 uur MTB’s gereedmaken en instructie
10.15 - 11.00 uur Op de fiets naar ‘de Poort’.
11.00 - 12.45 uur MTB clinic
12.45 - 13.45 uur Lichte lunch bij het ‘Theehuis’.
14.00 - 14.30 uur MTB’s schoonmaken
14.30 - 15.00 uur Terug naar de B&B.
15.00 - 15.30 uur Opfrissen in de B&B
15.30 - 16.30 uur Ontspannen in de HottuB
16.30 - 17.00 uur Omkleden
17.00 *Diner in één van de restaurants in Havelte
*Overnachten in B&B (afhankelijk van bezetting)
Kan separaat aangeboden worden. (extra overnachting in de B&B
€ 35.00 p/p/p/n)
Als het weer op de gereserveerde dag te slecht is om het veld in te gaan op de MTB, dan kunnen wij een
vegetarische kookworkshop (€ 55,- p/p), whisky proeverij (€ 35,- p/p) of een ander alternatief verzorgen!
Spelregels:
Deelname is geheel voor eigen risico!
Inschrijving via de website www.opdeparkkamp.nl
Overnachten kan in diverse plaatselijke B&B’s.
Bij annulering zie website voor voorwaarden.
Exclusief:
Huur MTB + helm (deze kan verzorgd worden voor € 20.00 per fiets)
Zelf nog meebrengen
:
Sportbril, handschoenen en fietskleding.
Prijzen: Overnachting
: € 40.00 p/p/p/n, incl. ontbijt
Clinic
: € 35.00 p/p/p
Lunch
: € 10.00 p/p/p (uitsmijter ham/kaas) drankjes zijn voor eigen rekening
Totaalprijs
: € 85.00 p/p/p
Aanmelden:
Via website: www.opdeparkkamp.nl, Aanmelden gaat als volgt:
a./ ga naar: ‘Check nu’.
b./ reserveer de kamers
c / reserveer het ‘Mountainbike arrangement’.
d / maak de boeking compleet.

