WTC ‘Ardennen weekend’ Hemelvaart 2023
Het huidige fietsseizoen is nog maar pas afgelopen en we zijn al terug volop bezig met het uitbouwen van
fietsplannen om volgend seizoen, naast de gekende zondagse ritten ook terug een 4-daagse fietsuitstap te
voorzien. Kwestie van bezig te blijven en doelen te stellen. Een stimulans op te bouwen om deze winter en
tijdens het voorjaar (als de omstandigheden het toelaten) enkele mooie traingingsritten samen af te werken.
In het Hemelvaartweekend 2023 trekken we er dus terug op uit. Deze keer houden we het wat dichter bij huis
en trekken we naar de Belgische Ardennen, meer bepaald naar de provincie Luxemburg.
Het 4-daagse fietsprogramma is vooral gericht op het sportief verkennen van deze prachtige streek.
Mooie tochten voor iedereen haalbaar,
zonder prestatiedruk noch tijdsdruk.

Wanneer?

donderdag 18/05/2023 t.e.m. zondag 21/05/2023

Programma?
Donderdag 18/05/2023:
Vrijdag 19/05/2023:
Zaterdag 20/05/2023:
Zondag 21/05/2023:
Prijs? 300 euro









Heenreis (vertrek: om ca. 8u30) met eigen middaglunch
Verkennende rit langs en over ‘ La Barrière’. (ong. 60km./1000hm.)
Après met avondmaal en briefing
Ontbijt
‘Abdij–Kasteel’ rit met middaglunch (ong. 140km./1400hm.)
Après met avondmaal en briefing
Ontbijt
‘Koninginnerit’ rit met middaglunch (ong. 160km./2800hm.)
Après met avondmaal en briefing
Ontbijt
‘Losrijritje’ in de buurt (ong. 50km./800hm.)
Terug thuis (ca. 17u)

Inclusief:
Heen en terugreis, en vervoer fietsen.
Verblijf (max. 18 personen) in vakantiewoning.
Alle ontbijten, middagmalen, avondmalen, dranken, bevoorradingen.
reis- en fietsbegeleiding.
Volgwagen.
‘Fotoreisverslag’ als aandenken.
Sportverzekering vzw. WTC De Mandelvrienden?

Verblijf?
Hoe inschrijven?
Inschrijven kan vanaf 1 november tot 17 december 2023 via: www.demandelvrienden.be
Je vult op de website het contactformulier in, waarna je een bevestiging van ontvangst krijgt via mail.
Vzw. WTC De Mandelvrienden kijkt na of er nog plaats vrij is en stuurt je een e-mail met alle verder
nodige informatie (betaling, praktische informatie...). De inschrijving is bevestigd na betaling van het
voorschot van 150€ (uiterlijk 20 december), op rekeningnummer BE98 0014 2744 1993 van vzw. WTC
De Mandelvrienden, met vermelding van jouw ‘naam’ +‘inschrijving Ardennen weekend’.
Met sportieve groeten, het bestuur van vzw. WTC De Mandelvrienden

