
Verblijf  minimum 2 nachten in de B&B en maak een plezante 

vesparit* gedurende 1 dag 

325€ (voor 2 personen) 

cfr de huur- en boekingsvoorwaarden 

extra personen (ook kinderen) vermelden bij boeking : voor kinderen van 3>12j : 27€/nacht, 

ouder dan 12j : 40€/nacht 

extra overnachting mogelijk op basis van beschikbaarheid tegen standaardtarief 

Dit omvat : 

+ smaakvol Pajots welkomstdrankje bij aankomst 

+ 2 overnachtingen in tweepersoonskamer 

+ 2 x ontbijt van lekkere streekproducten 

+ *Huur van één Vespa voor 1 dag voor 2 personen (1 bestuurder + 1bijzit) 

+ mooie voorgeprogrammeerde routes met gps 

met vertrek mogelijk aan de deur van de B&B. 

Er zijn enkele extra opties : (bij reservatie te specifiëren) 

1. Huur van 2 Vespa's voor hele dag voor 2  bestuurders : +55€ 

of 

2. Kies je de Smaakroute : vespa en menu (gedurende hele dag) 

Deze smaakroute staat garant voor een hele dag plezier op de Vespa. 

Vertrek in de ochtend en geniet van het glooiende landschap van het Pajottenland.  

Er zijn enkele tussenstoppen (met op de eerste stopplaats een alcoholvrij aperitief en hapje, 

op stop 2 een heerlijk hoofdgerecht en tenslotte op stop 3  een koffie en smaakvol ijsje).  

• +/- 66 km 

• Vertrek om 10u en terug om 17u30 

• voor 1 vespabestuurder+bijzitter : +100€ (indien bijzitter = kind : +90€) 

• voor 2 vespabestuurders : +155€ 



 

3. mogelijkheid voor 1 mooi gevulde picknickbox voor 2 

personen (gevuld met ambachtelijke streekproducten, brood, confituur, yoghurt, 

fruit, water, fruitsap, zoetigheden, …) : +50€   

4. wandel/fietskaarten van de streek ter beschikking 

 

Specifieke voorwaarden voor dit arrangement : 

• bestuurder dient min 18 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs 

• kinderen vanaf 3 jaar kunnen mee in kinderzitje 

• Waarborg: €250 per Vespa voor de eerste drie Vespa’s (bij levering te betalen) 

• Brandstof: de Vespa’s zijn volgetankt bij vertrek, we vragen deze volgetankt terug te 

brengen 

• Contract wordt ondertekend voor vertrek. 

 

onverenigbaar met andere acties, enkel geldig op nieuwe boekingen vanaf 01/06/2021 

 


