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Se og blive set

Alt omkring BierBike i Flensborg
Når du vil opleve en helt individuel tur gennem Flensborg, lave en tur med dit
sportshold eller med dine venner, holde fødselsdag, farsdag eller dimissionsfest eller også når du afholder en virksomhedspræsentation eller en produktpræsentation for din virksomhed, fejre et jubilæum eller bare feste, lige meget
hvad du har at fejre, BierBike giver dig lejligheden og er den rigtige adresse
for sådanne aktiviteter.
Vores BierBike har plads til 16 personer og byder på alt hvad man har brug for at
afholde en fest man sikkert aldrig glemmer.need for an unforgettable experience:
• 360° træ disk
• Fadølsanker med CO2
• Et anlæg med Cd-afspiller, så du
kan afspille din yndlingsmusik
• Et stort tag, med plads
til bagage
• Fest
• Glas / bæger

Tag med lagerplad
og anlæg

Fadølsanker

førersæde
og rat
Sæder

Ølfad

Kontaktere BierBike
For at reservere BierBike Flensborg, kan man bruge blanketten på hjemmesiden eller
direkte hos:
Markus Lohse
Emmi-Leisner-Str. 20b
24943 Flensburg

Telefon +49 (0) 461 – 5059283
Mobil
+49 (0) 172 – 7015569
Mail
info@bierbike-flensburg.de

BierBike priser
Priserne per person gælder, når BierBike er fuld besat med 16 personer. Alle priser
er inklusiv chauffør og moms. Drikkevarerne skal købes hos BierBike.

Priseksempel
Når du låner cyklen på en søndag for 2 timer fra kl. 18 indtil kl. 20:00 inkl. chauffør,
med en fuldbesat cykel med 16 personer, samt 25 liter øl og 5 liter softdrinks,
betal-er hver cyklist kun 19,90 Euro per person.

Drikkevarer
Fadøl – 12,5 – 30 – 50 liter

4,20 € per liter

Coca Cola, Fanta, Sprite, Kildevand – 1 liter flasker

2,70 € per liter

Champagne

10,- € per flaske

Der er BierBike sæson hele året rundt!
Vores Bierbike byder på en masse sjov om sommeren. Dog er det ligeså morsomt, sjovt
og ligeså spændende at opleve en tur med BierBike i de kolde måneder: med gløgg,
varm æble cider og honningkager.
Aktuelle og specielle tilbud kan du finde på vores
hjemmeside www.bierbike-flensburg.de
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