Passion meets tradition

CLASSIC WINGS FLY & DRIVE
Classic Wings organiseert in samenwerking Themapark Aviodrome en Land Rover Driving Experience,
Fly&Drive, een exclusief 4x4 off the road groeps-arrangement voor maximaal 9 personen. (grotere groepen met
andere klassieke vliegtuigen en of vertrek vanaf een ander vliegveld op aanvraag)
U wordt ingevlogen met de Antonov 2 van Classic Wings vanaf het Themapark Aviodrome op vliegveld
Lelystad.
Op een hoogte van 300-450 meter maakt u onder het genot van een lekker hapje en drankje een mooie vlucht
over Nederland naar de bestemming,vliegveld Niederrhein-Weeze. U ervaart adventure dan al op een “hoog”
niveau als aanloop naar een geweldige en onvergetelijke dag. Op het moment dat u door de vertrekhal gaat en
bij ons aan boord stapt en de motor met 1000 PK de oersterke en degelijke Antonov in beweging zet wordt u
prompt teruggezet in de tijd van welleer.
Na een vlucht van ongeveer 45 minuten wordt u verwelkomd op europa’s jongste luchthaven waarna u via de
terminal naar de gereedstaande Landrovers wordt gebracht.
Van daaruit rijdt u naar de Land Rover Lodge aan de overkant van de luchthaven gelegen op het voormalig
oefenterrein van de Engelse luchtmacht, geheel verscholen aan de rand van een dichtbegroeid bos. U wordt
daar door ons team geheel in stijl ontvangen.

Tijdens de aansluitende uitgebreide lunch krijgt u een uitvoerige briefing over het rijden met de Land Rover
waarna het terreinrijden zal aanvangen.
Het unieke multi-level programma van Land Rover Driving Experience biedt u vervolgens de mogelijkheid om
stapsgewijs ervaring op te doen in het 4x4 rijden. U wordt stap voor stap vertrouwd gemaakt met het rijden in
een Land Rover. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan speciale verrichtingen, omgaan met de natuur
en natuurlijk uw veiligheid. U ervaart dat verantwoord off-road rijden niets te maken heeft met slippende wielen
en hoge snelheden in het terrein. Immers, alleen als u behoedzaam en kordaat inspeelt op de grilligheid van de
natuur, raken mens en machine perfect in balans.
Alles draait om de beheersing van het voertuig, waarbij altijd geldt: 'as slow as possible, as fast as necessary'.
Techniek, moddersporen, hoge en lage gearing, geulen en diverse soorten ondergronden - aan alles wordt in
dit leerzame en avontuurlijke programma aandacht besteed.
Als extra spektakel is er op deze voormalige Engelse luchtmachtbasis een aantal bunkers bekleed waar u stijl
omhoog overheen rijdt.

Groepsindeling
De totale groep wordt in teams van drie personen verdeeld. Elk team heeft een eigen Land Rover tot zijn
beschikking. Er staan verschillende modellen voor u klaar.

Veiligheid
De ervaring stelt ons in staat een optimale veiligheid voor de deelnemers te garanderen. Na afgifte van de
deelnemerslijst, zijn alle deelnemers opgenomen in een collectieve ongevallenverzekering. Ondanks al onze
voorzorgen willen wij u er op attenderen dat deelname aan een door Classic Wings in samenwerking met
Themapark Aviodrome en Land Rover Driving Experience georganiseerd evenement geheel voor eigen risico
is.

Locatie Niederrhein Weeze, Duitsland
De locatie Niederrhein-Weeze (voormalig Militair vliegveld Laarbruch) bestaat uit een 25 hectare groot
bosperceel dat exclusief als 4x4 parcours gebruikt wordt door Land Rover Driving Experience. Het bos biedt
ongekende mogelijkheden door een verleden als oefenterrein voor de Engelse Luchtmacht dat in Laarbruch
gestationeerd was. Een van de typische overblijfselen zijn de bunkers die nu als zéér steil Up Hill en Down Hill
Track dienen.
Het terrein van Land Rover Driving Experience is eventueel uit te breiden met een geasfalteerde testbaan, op
dezelfde locatie. Op deze testbaan kunt u de extreme rijeigenschappen van de Land Rovers on-road testen in
uitdagende proeven.

DATUM EVENEMENT
AANTAL DEELNEMERS
VERTREK VANUIT
LOKATIE
KARAKTER

:
:
:
:
:

Geheel vliegseizoen april t/m oktober in overleg.
Maximaal 9 personen (grotere groepen op aanvraag).
Vliegveld Lelystad (andere velden op aanvraag).
Terrein Airport Niederrhein-Weeze (Duitsland, net over de NL grens).
Een exclusief Fly & Drive 4x4 off-road arrangement.

Dagindeling;
10.00 uur
10.35 uur
11.25 uur
12.00 uur
13.00 uur
16.00 uur
16.45 uur
17.30 uur

Ontvangst door Classic Wings op vliegveld Lelystad met koffie en thee.
Vertrek naar Niederrhein-Weeze per Antonov2 van Classic Wings.
Aankomst op Airport Niederhein-Weeze, de Land Rovers staan klaar bij de terminal om
vervolgens de deelnemers naar de authentieke lodge te brengen.
Aanvang lunch in de lodge, tijdens de lunch vindt de briefing en teamindeling plaats.
Aanvang Land Rover Driving Experience.
Einde activiteit, terugkomst bij de lodge waarnaar vertrek naar de luchthaventerminal met een
kort drankje in de koloniale business-lounge op het Vliegveld.
Vertrek Antonov2 terug naar Lelystad.
Aankomst Lelystad.

Prijzen;
Classic Wings Fly & Drive maximaal 9 personen
(met max 4 personen incl. instructeur per Land Rover)

€

5.875,--

Catering;
•
•
•
•

Ontvangst met koffie, thee en fris bij vertrek naar Niederrhein.
Ontvangst met koffie, thee en fris op Niederrhein / Lodge.
Uitgebreide lunch in de Lodge.
Drankje na afloop in de business-lounge op de luchthaven Niederrhein.

Leverings/betalingsvoorwaarden;
•
•
•

Prijzen zijn exclusief BTW.
Betaling vóór aanvang van het evenement.
i.v.m. evt. niet vliegbaar weer en of onvoorziene omstandigheden kan op de dag van vertrek het evenement
worden afgelast*

In afwachting van uw gewaardeerde reactie verblijven wij,

Met vriendelijke groet

Rob en Esther de Man
Classic Wings Nederland
Elzenstraat 21 5402LR UDEN
tel +31 413 265404
e-mail info@classicwings.nl
website www.classicwings.nl
* Classic Wings is een professioneel luchtvaartbedrijf en vliegt onder de zgn JAR-OPS regelgeving. Wij zijn daardoor tevens streng
gehouden als elke ander gerenommeerd luchtvaartbedrijf aan onze (weer)limieten en waarborgen daarmee tevens kwaliteit, vakmanschap
maar ook uw plezier. Wij brengen onszelf maar ook u nooit tot de grens van ons kunnen en het toelaatbare.
Indien uw dagje uit door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat, vertraagd of wat dan ook, proberen wij gezamenlijk een oplossing te
vinden……. Ook hier geldt; Passion Meets Tradition

