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CHANGE
Maak een onuitwisbare indruk 
op uw medewerkers en relaties! 
Bij Land Rover Experience 
krijgt u de kans om onder ruige 
en uitdagende omstandigheden 
uw grenzen te verleggen.
Overwin uitdagende 
beklimmingen, spannende 
afdalingen en onverwachte 
hindernissen, in een prachtige 
omgeving.



OFFROAD-TERREIN 

Ons offroad-terrein ligt in de ‘Buitenpolder 
Heerewaarden’, één van de ruim twintig 
waarden en polders binnen het 
natuurontwikkelingsgebied Fort Sint Andries. 
In de volksmond heeft het de naam ‘Sahara’ 
gekregen omdat het in de jaren zeventig 
afgegraven is. In dit zeer gevarieerde terrein, 
met bos, water en weilanden, is het een ware 
uitdaging om met een Land Rover de strijd 
aan te gaan met de elementen van de 
natuur. De stand van het water is afhankelijk 
van het seizoen.

WELKOM BIJ LAND ROVER 
EXPERIENCE NEDERLAND

Neem het in teams tegen elkaar op tijdens een sensationele rit 
over een uitdagend offroad-parcours, ga op expeditie in een ruim 
en ruig terrein met zand, modder, bos en water, of onderneem een 
ontdekkingsreis. Een Experience duurt een halve of hele dag, en 
kan uitstekend gecombineerd worden met een vergadering of 
presentatie. Elk programma wordt volledig op maat samengesteld, 
en is professioneel, uitdagend, persoonlijk en spectaculair. 

Een Experience is uit te breiden met lunch, borrel of diner, waarbij 
u de keuze heeft uit diverse cateringpakketten. Voorafgaand 
krijgen alle deelnemers een instructie in de beginselen van het 
terreinrijden en de omgang met materialen. U rijdt bovendien 
altijd in de nieuwste Land Rover modellen.



HALVE OF HELE DAG EXPERIENCE

Dit is uw kans om plaats te nemen achter het stuurwiel van 
een Land Rover en offroad te gaan tijdens een 
opwindende en uitdagende Experience. Ontdek de 
unieke capaciteiten van een Land Rover, onder toeziend 
oog van onze gespecialiseerde instructeurs. Een ervaring 
die u en uw gasten nog lang bij zal blijven!

LAND ROVER CHALLENGE

Een uitdagende competitie in teamverband! In teams strijdt u 
tegen, maar zeker ook met elkaar. In de nieuwste Land Rover 
modellen wordt een sensationeel offroad-parcours afgelegd 
aan de hand van coördinaten, die willekeurig in het veld 
staan. Elk team stippelt zijn eigen route uit en komt onderweg 
een aantal ware offroad-proeven tegen. De echte uitdaging is 
echter niet de Land Rover tot aan de finish te brengen, maar 
het complete team.

VIND UW PERFECTE  
LAND ROVER EXPERIENCE



LAND ROVER ADVENTURE GAMES

Een gevarieerd programma, boordevol spectaculaire 
onderdelen! Aan de hand van een scorelijst voeren 
teams avontuurlijke opdrachten uit. Diverse vormen 
van terreinrijden komen hierbij om de hoek kijken, 
maar in sommige gevallen wordt ook een fysieke of 
mentale inspanning gevraagd. Het bepalen van de 
juiste tactiek, doorzettingsvermogen en teamwork 
zijn hierbij van cruciaal belang.

EXPERIENCE OP MAAT

Specifieke wensen? Wij stemmen elk programma af 
op uw wensen en mogelijkheden, waarbij exclusiviteit 
en kwaliteit voorop staan.  Ons doel is een 
persoonlijk, origineel en karaktervol evenement te 
verzorgen, dat u en uw gasten nog lang bij zal blijven. 
Door onze jarenlange ervaring en veelzijdige locatie 
en accommodaties, met plaats voor 2 tot 200 
personen, kunnen we goed inspelen op specifieke 
wensen. Uw Land Rover Experience combineren met 
een workshop, vergadering of andere activiteit? Bijna 
alles is mogelijk!

EEN UNIEKE ERVARING VOOR 
IEDEREEN

“Topdag gehad, goed verzorgd, en 
zeer vriendelijke instructeurs die je 

de hele dag begeleiden!” 

Rob van den Biggelaar



VANAF UTRECHT

Vanuit Utrecht rijdt u richting 
’s-Hertogenbosch over de A2.
U neemt afslag 19, Kerkdriel. Onderaan 
de afslag gaat u linksaf. Bij de eerste 
rotonde neemt u de eerste afslag 
rechts en rijdt u de Wordenseweg in. 
Einde van de weg houdt u rechts aan, de 
Duitse Weistraat in. Einde van de 
straat links af, waarna u rechtdoor rijdt 
tot u een dijk nadert. Deze steekt u over 
waarna u de Zandstraat inrijdt. U rijdt 
de jachthavens aan de linkerkant voorbij 
tot aan het tweede grote openbare 
parkeerterrein aan uw rechterkant.

VANAF ’S-HERTOGENBOSCH

Vanuit ’s-Hertogenbosch rijdt u over de 
A2 richting Utrecht.U neemt afslag 19, 
Kerkdriel. Onderaan de afslag gaat u 
linksaf. Bij de eerste rotonde neemt u de 
eerste afslag rechts en rijdt u de 
Wordenseweg in. Einde van de weg 
houdt u rechts aan, de Duitse Weistraat 
in. Einde van de straat links af, waarna u 
rechtdoor rijdt tot u een dijk nadert. 
Deze steekt u over waarna u de 
Zandstraat inrijdt. U rijdt de jachthavens 
aan de linkerkant voorbij tot aan het 
tweede grote openbare parkeerterrein 
aan uw rechterkant. 

GPS

N52° 37’ 02” W4° 89’ 52”

CONTACT

Email: info@landroverexperience.nl 

Telefoon: (0418) 579615

LAND ROVER EXPERIENCE 
NEDERLAND

Zandstraat 8
5331 PG  Kerkdriel

ROUTE EN CONTACT



landrover.nl/experience

Deel uw avonturen! #LandRoverExperience


