
Het Pinkster Fiets Festijn wordt georganiseerd 
door Fietsen voor mijn Eten Kromme Rijnstreek. We 
hebben 8 leuke fietstochten uitgezet met horecastops 
op mooie bestemmingen in de Kromme Rijnstreek. Voor 
elk gezelschap is een passende tocht te vinden. Er zijn 
lunch- en dinerroutes en de afstanden variëren van 17 tot 
35 km. Je bepaalt zelf hoe laat je vertrekt. Je krijgt op je 
vertrekpunt een goody bag
De route download je via de website.
De tickets voor je arrangement moet je van tevoren kopen 
zodat de horeca ondernemers weten dat je komt. Op de 
website vind je de menu’s en de prijzen. TIP: bestel voor 
kinderen zelf bij de stops, je hoeft geen ticket voor ze te 
kopen en rekent ter plekke af voor hen. Hou rekening met 
alle verkeersregels, de geldende coronamaatregelen en de 
spelregels genoemd op de website.
www.fietsenvoormijneten.nl/evenement/pinkster-fiets-festijn/

Pinkster Fiets Festijn 
Met 1 weekend verlengd!

28, 29 en 30 mei
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Deelnemende horeca

1. Het Wapen van Odijk, 
Odijk

2. Restaurant de Ster, 
Schalkwijk

3. Barista de Dominee, 
Schalkwijk

4. Jonkheer de Ram, 
Schalkwijk

5. Theetuin de Winkel, 
Cothen

6. IJs en Koek, 
Langbroek

7. Restaurant Hajé, 
Nieuwegein

8. Bij ons in ’t Goy, ‘t Goy

9. Friet-Fabriek, Houten
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Op vrijdag en zondagOp vrijdag en zondag

Zie de Lek diner route (V): 7, 8 en 4
Asperge lunch route: 5, 1 en 6
Cothen met Kromme Rijnlunch route: 4, 5 en 6
Kromme Rijn Fort lunch route (V): 7, 2 en 9

Op zaterdagOp zaterdag

Asperge diner route: 3, 6 en 1
Twee bruggen lunch route – Korte route (V): 5, 4 en 9
Route XS (kidsproof) met lunch - vanaf 11.00 (V): 2, 4 en 8
Sluizen lunch route: 8, 7 en 9

De luncharrangementen zijn fietstochten van rond de 30 km met koffie/thee en gebak bij het eerste nummer, een heerlijke 
lunch variërend van maaltijdsalade tot aspergemenu bij het tweede nummer en een zoete afsluiting bij stop nummer 3. De 
kosten van de arrangementen met 3 horecastops en een goody bag zijn €25, €27,50, of €30, tickets vooraf online kopen. Veel 
arrangementen zijn ook geschikt voor vegetariërs (V).

Pinkster Fiets Festijn
28 t/m 30 mei 
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