
Welkom bij Quad Entertainment. Ons bedrijf organiseert 
quadtochten met begeleiding in Havelte of in overleg met u op een 
andere of eigen locatie.  

Een quadtocht is de mogelijkheid om eens lekker te gaan quad 
rijden in een mooie bosrijke omgeving met familie, collega’s, 
vrienden etc. Neem plaats op een stoere quad en beleef de 
sensatie van vrijheid, snelheid en de natuur.

In Havelte vertrekken de tochten vanaf Theehuis ’t Hunebed, Van 
Helomaweg 47 te Darp (nab

Uiteraard krijgt u eerst een duidelijke instructie en dan kan het 
avontuur beginnen

Quad rijden is goed te combineren met andere activiteiten zoals 
paintball, boogschieten, mountainbiken, een rondrit met een legertruck, midgetgolf of een 
zeiltocht met een skûtsje of praam in Friesland. Bij Theehuis ’t Hunebed is een mooie speeltuin 
voor de kinderen.  

Op onze website, www.quadentertainment.nl
arrangementen en kunt u tevens een offerte aanvragen. 
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Een quadtocht is de mogelijkheid om eens lekker te gaan quad 
rijden in een mooie bosrijke omgeving met familie, collega’s, 
vrienden etc. Neem plaats op een stoere quad en beleef de 
sensatie van vrijheid, snelheid en de natuur. 

In Havelte vertrekken de tochten vanaf Theehuis ’t Hunebed, Van 
Helomaweg 47 te Darp (nabij Havelte). 

Uiteraard krijgt u eerst een duidelijke instructie en dan kan het 
avontuur beginnen.... 

Quad rijden is goed te combineren met andere activiteiten zoals 
paintball, boogschieten, mountainbiken, een rondrit met een legertruck, midgetgolf of een 

tocht met een skûtsje of praam in Friesland. Bij Theehuis ’t Hunebed is een mooie speeltuin 

www.quadentertainment.nl,  vindt u een overzicht van onze prijzen en 
arrangementen en kunt u tevens een offerte aanvragen.  

Oudeschouw 11 
8491 MP  Akkrum 

Tel. (06) 400 80 385 
www.quadentertainment.nl 
info@quadentertainment.nl 

 
 
 

In Havelte vertrekken de tochten vanaf Theehuis ’t Hunebed, Van 

Uiteraard krijgt u eerst een duidelijke instructie en dan kan het 

Quad rijden is goed te combineren met andere activiteiten zoals 
paintball, boogschieten, mountainbiken, een rondrit met een legertruck, midgetgolf of een 

tocht met een skûtsje of praam in Friesland. Bij Theehuis ’t Hunebed is een mooie speeltuin 

,  vindt u een overzicht van onze prijzen en 


