
Keck. to m
ove

Citybikes, tour-
bikes of E-bikes, 
het is maar net 
hoe ver je wilt 
gaan! Ontdek 
Gouda op een 
kaasfiets of 
zoef naar het 
bijzonder schone 
plassengebied! 
Picknickand mee 
en Goooooo…..

Spring maar 
achterop!

Oh nee… achterom bedoelen we! Want 
onze achteringang is de toegang tot onze 

fietsenverhuur. We zeggen niet voor niets; 
We bieden je de beste start van de stad! Dat 

begint met goede koffie en een kecke fiets!
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Wil je door de stad fietsen, 
dan hebben we de CITY BIKES! 
Met dikke banden, een fietsmand 
en een route langs de highlights 
heb je het Goudse Goud in 
no-time ontdekt! 
Ook leuk om met een (hele) grote 
groep, voorafgaand of aansluitend 
aan een lunch of high tea te doen. 
Ontdek Gouda!

Heb je grotere plannen, en wil 
je wat meer zien, kies dan een 
TOUR BIKE. In welke versnelling 
je ook gaat, het gaat gemakkelijk! 

Ontdek het achterland van Gouda, 
verken de polders of het bijzonder 
mooie plassengebied. 
Je kunt een picknickmand 
bestellen voor onderweg.

Toch liever wat trapondersteuning? 
Dan is de E-BIKE de oplossing 
voor vele kilometers fietsplezier! 
Uiteraard hebben we straks wel 
wat tips om naar toe te gaan, wat 
dachten jullie van Kinderdijk, of 
het zilverstadje Schoonhoven. 
Of kijk waar de kaas wordt 
gemaakt in één van de vele kaas-
boerderijen in onze omgeving.
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