DE WERELD ROND MET DE

Wonder
Fiets

Juist nu fietsend de
wereld ontdekken
Gezond, inspirerend en vooral ……… erg leuk! De hele wereld ligt aan je voeten
met de WonderFiets . Fietsend door Google Street View naar iedere mogelijke
bestemming. Wil je graag een wereldstad, een prachtig Nationaal
Park of toch liever je oude buurt zien? Wil je ontspannend bewegen of toch
liever iets sneller door de mooiste omgevingen op onze planeet? Vrijwel alles
is mogelijk en toegankelijk met onze WonderFiets.
Wat is het?

De WonderFiets is een soort hometrainer die via een laptop is aangesloten op
een projectiekoepel, voor een realistisch 3D effect. Jij bepaalt de bestemming
en fietst vervolgens op je gemak en in je eigen tempo door de virtuele wereld.
Alle bestemmingen waarvan beelden beschikbaar zijn in Google Street View
kunnen worden bezocht.
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‘’Door een evenwichtsstoornis voel ik mij onzeker in het verkeer en fiets

daarom nooit. Met deze fiets heb ik 8 geweldige steden bezocht
zonder mij druk te hoeven maken. Echt heel erg leuk!” Frits, 36 jaar.
Door de veilige manier van bewegen is hij geschikt voor vrijwel iedere
doelgroep, van jong tot oud, van zeer fit tot minder fit. En iedere locatie die
wordt bezocht geeft voer voor gesprek. Omdat je als toerist beweegt op een
nieuwe en onbekende plek, of omdat je fietst in je oude buurt of de plek waar
familie woont en daar van alles over kunt vertellen.

“Tijdens een praktijkweek in mijn 3e jaar stond deze attractie in de aula.
Door de 3 versnellingen kun je in ieder tempo door Amsterdam fietsen
zonder dat je je druk hoeft te maken over stoplichten en auto’s. Erg chill!”
Theo, scholier, 15 jaar.
Na de ziekte van mijn man zijn wij nooit meer in het buitenland geweest.
Met de WonderFiets heb ik, net als dertig jaar geleden, heerlijk en veilig
door Parijs en Zandvoort gefietst. Heerlijk!” Anneke, gepensioneerd,
81 jaar.
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Voor wie is deze innovatie
bedoeld?
De WonderFiets wordt succesvol ingezet bij o.a.:
Evenementen
Beurzen
Scholen
Zorginstellingen
Woon- en verblijfsinstellingen

Geïnteresseerd ?
Geïnteresseerd om kennis te maken met deze geweldige manier van
bewegend reizen? Of meer te weten te komen over wat de fiets voor jouw
doelgroep kan betekenen? Neem dan contact op met onze accountmanager.
De WonderFiets kan worden gehuurd per dag(deel) en voor meerdaagse
evenementen in heel Nederland. De aanschaf van een eigen WonderFiets is
ook mogelijk. Voor een proefrit bent u ook altijd welkom op onze locatie in
Almere.

Contact
Account manager Erick Schydlowski
erick@senior-live.nl
06 - 52 34 60 30
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www.senior-live.nl/wonderfiets

