NOVI’S bicicletta

HOE WERKT HET?
Via de fietsbutton kun je reserveren voor een picknickmand inclusief één van onze fietsroutes.
Deze zijn er voor 2 of 4 personen (of een meervoud), voor € 17,50 p.p.
Er zijn twee fietsroutes samengesteld door onze Novieten.
Bij de reservering geef je het volgende aan:
•
•
•
•

je naam en telefoonnummer
voor hoeveel personen je een picknickmand wil bestellen
datum en tijd dat je deze bij ons wil ophalen (Oude markt 2)
wat je voorkeur heeft: rode/witte/rosé wijn of een Peroni biertje / water

Wanneer je een bevestiging hebt ontvangen en op het afgesproken tijdstip bij ons de mand komt
ophalen, staat het volgende voor je klaar:
WAT KRIJG JE?









Inloggegevens voor de app waar de twee fietsroutes, samengesteld door NOVI’s
team, op staan
Een (fiets-)houder voor je telefoon
Snelbinders
Een kleedje
Een kaartje met extra tips voor onderweg, waar je even lekker kan bijkomen en kan
genieten van de omgeving en de inhoud van de mand
Picknickmand gevuld met: kaasblokjes, rauwe hammetjes, worstjes, gehaktballetjes
olijven, nootjes, crostini’s met olijven- en geitenkaastapenade, knoflooksaus,
druifjes, glazen, opener, bordjes, servetten, bestek en een flesje wijn / flesjes Peroni
/ water
App met de keuze uit 2 fietsroutes samengesteld door NOVI’s team
Rutbeek-route 23,1 KM
Je vertrekt vanuit NOVI en gaat richting het Rutbeek om daar de mooiste wegen te
befietsen waar je (waarschijnlijk) nog niet eerder bent geweest en krijgt voor
onderweg tips waar je even heerlijk kunt ontspannen en de picknickmand kunt
leegmaken

Lonneker-route 24,9 KM
Deze route gaat door Lonneker, via de Lonnekerberg, waar je vervolgens over de
oude landingsbaan van vliegveld Twente in Hof Espelo terecht komt. Onderweg
natuurlijk leuke tips voor een fijn picknick moment!

BETALEN?
Afrekenen kun je met de pin doen wanneer je de mand bij ons komt afhalen.
Wanneer je liever een tikkie vooraf wil ontvangen, kun je dit bij het kopje opmerkingen in het
reserveringsformulier aangeven.

We wensen je een hele gezellig en smakelijke fietstocht!

Liefs team NOVI

Ps. Je hoeft natuurlijk niet te fietsen; je kan ook alleen genieten van een mand vol lekkers op je
balkon, in je tuin of auto…

