
                                                                  

                                                                ‘ THE CHANGING-TOURS’  

Tochten met gemengd gebruik van fietsen en fietsvarianten in combinatie met andere 

vervoersmiddelen, doorheen Limburg ( B & NL), al dan niet met begeleiding door gids- en 

volgwagen met drank, picknick, reservefietsen en EHBO-service.   

                                                  7 Combinatie-voorstellen :                                                

Combinatie 1 : Fietsen OVER het WATER en DOOR de BOMEN.   

    

  

‘Over het water’ met onze 6 Redshark Sup-bikes op vertrekplaats Leopark Leopoldsburg.                               

‘Door de bomen’ met Streetsteppers, Fietsen, E-Bikes, E-Scooters. Meer stuks op aanvraag inzetbaar. 



Combinatie 2 : Variant op combinatie 1  

Combinatie 1 maar dan met kajaks of supplanken of een mengeling van deze twee met de Sup-Bikes.  

   

  

                                             Unieke Experiences op combinatie 1 en 2 :  

                            

Met onze Sup-bikes en Streetstepper-vloot bieden wij een unieke combinatie aan van 2 zeer leuke 

nieuwe manieren om te ‘fietsen’.… 

                    



Combinatie 3 : Afdaling Maas, terug met fietsen en fietsvarianten. 

Afdaling van de Maas met Kajaks, Kano’s of Sup-planken, of de combinatie van de drie. Verterkplaats 

aan de Wissen in Dilsen-Stokkem. Picknick halfweg de tocht de vanaf Maaseik verder gezet wordt 

met een mengeling van Streetsteppers, Fietsen, E-Bikes, E-Steps, E -of benzine Scooters  

   

 

Al onze tours in de Maasvallei kunnen afgesloten worden met een E-boat-tocht op het Terhills-meer 

en bijhorend kanaaltje. Wij kunnen daarbij zorgen voor het aperitief-moment met tapas & bubbels  

                           

 

 



Combinatie 4 :  Maasmechelen-Maastricht-Maasmechelen  

Met een mengeling van Streetsteppers, Fietsen, E-Bikes van Terhills langs de groene Zuid-Willems-

Vaart en doorheen de prachtige Maasvallei langs de Maas naar het mooie en gezellige Maastricht. 

Terug met E- of benzine-Scooters of  met een rivierboot met vergader-, restaurant- of party-service 

over de Maasplassen, Maas en Zuid-Willems Vaart. 

 

 

Ook deze tour kunnen we afsluiten met een E-Boat vaart op het Terhills-meer met aperitief-moment.  

  

  



Combinatie 5 :  Maasmechelen-Maasbracht-Maasmechelen  

Met een mengeling van Streetsteppers, Fietsen, E-Bikes van Terhills langs de groene Zuid-Willems-

Vaart en doorheen de prachtige Maasvallei langs de Maas naar het pittoreske witte dorpje Thorn. 

Met de boot, met vergader-, restaurant- of receptie-service, verder over de prachtige Maasplassen 

en Maas tot in Maasbracht. Vanuit Maasbracht terug verder met de vertrek-vloot of met E-of 

Benzine-scooters.  

 

 

Ook deze tour kunnen we afsluiten met een E-Boat vaart op het Terhills-meer met aperitief-moment.  

 

 

 

 



Combinatie 6 :  Tour via Limburgse Fiets-Locaties in combinatie met Bikevalley-bezoek.  

Tour vanuit verschillende vertreklocaties met een gemengde of monotone vloot van Streetsteppers, 

Fietsen, E-Bikes, mountainbikes, E-Moutainbikes of  race- of gravelbikes . 

Mét passage van Fietsen door de Bomen, Fietsen door de Heide, Fietsen door het Water, Fietsen 

langs of over het Circuit-Zolder ( soon : met bezoek Velodroom) met afsluiting in het Innovation-

center Bikevalley te Beringen. Optie bezoek aan de naast Bikevalley gelegen grootste Belgische 

fietsfabriek, The Belgian Cycling Factory . Terugtransport kan met E- of benzine Scooters of met taxi-

busjes of grote bus. 

Deze tour kan ook als 2-daagse geboekt worden, waarbij wij verschillende overnachtingsplaatsen 

kunnen regelen.  Bij de 2-daagse en bij ervaren race-fietsers kan alles met de vertrekvloot uitgereden 

worden.  

   

 

     



Combinatie  7 :  Laat ons praten over UW  ‘Perfect Changing Tour ’ : )  
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