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SOLEXEN OP DE VELUWE; EEN BELEVENIS !!!!!!

S o l e x  r i j d e n  i s  e e n  g e v o e l…
N o s t a l g i e ,  v r i j h e i d,  l e k k e r  t u f f e n ,

d e  l a n e n  o p,  d e  l a n e n  i n ! !

U bent bij ons van harte welkom om nostalgische solexen te huren, 
het snorbrommertje uit de jaren 50 en 60. U kunt gaan rijden door de IJsselvallei,
een prachtig natuurgebied waar u van onder de indruk zult raken, gelegen aan de
rand van de Veluwe. 

Toeristen, maar ook mensen uit de buurt zijn welkom om een ritje te maken.
Het is een gezellige en ontspannende bezigheid met de hele familie, vrienden-
groep, club, bedrijf of gewoon met z’n tweeën. 

De routes starten altijd vanuit een mooie en verzorgde locatie in Veessen.
Veessen is een prachtig en gezellig plattelandsdorpje gelegen aan de rivier 
de IJssel  tussen Apeldoorn en Zwolle.

Door de mooie ligging hebben we prachtige routes voor u kunnen samenstellen
waarbij men kan genieten van een prachtige en gevarieerde omgeving te midden
van bos, heide, weidse landschappen, rustige en rustieke landweggetjes, 
uiterwaarden en natuurgebieden zoals de Duursche Waarden      , De Dellen en de
Renderklippen. In dit gebied liggen ‘verborgen’ plekken die bewaard zijn 
gebleven om ontdekt te worden.
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U kunt natuurlijk ook zelf de route bepalen

Solexen op de Veluwe  is dan ook een leuke gelegenheid 
om de mooie omgeving te leren 
kennen, waarbij men kan genieten van de rust op 
het platteland en de natuur om u heen.
Tijdens u tour komt u langs verschillende restaurants waar
 u de mogelijkheid hebt om gezellig bij te kletsen met een 
hapje en drankje.

Voor onze tochten maken wij gebruik van de modellen 
Solex 3800. Deze zijn vanaf 1967 op 
de markt verschenen. 
Door de eenvoudige bediening kan vrijwel iedereen met 
een solex overweg!

Een gezellig uitje is dan ook zeker gegarandeerd door 
het boeken van een solextocht:

DUS; 
LEKKER  TUFFEN  BIJ  

SOLEXVERHUUR  VEESSEN

Voordat u vertrekt krijgt u koffie/thee met iets lekkers. 

Aan het boeken van solextochten zijn voorwaarden 
verbonden. Bestuurders van een solex dienen in het bezit 
te zijn van een bromfiets of autorijbewijs.

Kijk voor verdere informatie en prijzen 
op onze website!!! 


