Groepstocht ‘Ardennes et Champagne’ (1-10 juni 2018)
Het thema is: "Ardennes et Champagne". De tocht duurt 10 dagen i.p.v. de gebruikelijke 9 dagen.
Dag 1 – Vrijd. 1 juni 2018 – samenkomst in de nieuwe jeugdherberg van Esch-sur-Alzette.
• Het station van Aarlen ligt op 40 km fietsen van de JHB van Esch-sur-Alzette en het station van Luxemburg-stad op een
fietsafstand van ongeveer 18 km.
• Bovendien ligt de JHB vlakbij (op 200 m) het station en Esch en is fietsvervoer gratis in Luxemburg.
Dag 2 – Zat. 2 juni 2018 - rijden we door de Gaume en de Franse Ardennen, met mogelijk een bezoek aan Montmédy en/of de Abdij
van Orval om te gaan overnachten in l'Ermitage de Saint-Walfroy in Margut. Een toplocatie en een heel goede overnachtingsplaats.
Afstand 80 km en max. 600 hms.
Dag 3 – Zon. 3 juni 2018 – verder fietsen door de Ardennes Françaises, met o.a. de stad Sedan. Overnachten in Charleville-Mézières.
Afstand 75 km en max. 350 hms.
Dag 4 – Ma 4 juni 2018 - via Signy-l'Abbaye en Wasigny naar Champagnestreek. Overnachting in CIS Reims (Centre Intern. de séjour)
Afstand 90 km en max. 400 hms.
Dag 5 - 5 juni 2018 - dwars door de Champagne wijngaarden rijden we via een aantal kleine dorpjes naar o.a. Verzenay, Verzy en
Trépail naar de Marne-vallei en verder door naar Châlons-en-Champagne, waar we overnachten.
Afstand ongeveer 80 km en max. 500 hms.
Dag 6 - 6 juni 2018 - vrij vlakke rit naar het ooh zo mooie Troyes. Afstand ongeveer 90 km en max. 300 hms.
Dag 7 - 7 juni 2018 - fietsen door het "Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient" naar Brienne-le-Château, langs schilderachtige
dorpjes met houtwerk kerkjes en via La Vélovoie des Lacs, naar le Lac de Der en naar onze overnachtingsplaats in Saint-Dizier.
Afstand ongeveer 100 km, maar zéér vlakke rit met < 300 hms.
Dag 8 - 8 juni 2018 - we fietsen richting "Parc Naturel Régional de Lorraine" en overnachten in Saint-Mihiel.
Afstand max. 80 km en 600 hms.
Dag 9 - 9 juni 2018 - fietsen we door het "Parc Naturel Régional de Lorraine" en langs de Moezel naar Metz.
Afstand 70 km en ongeveer 500 hms.
Dag 10 - 10 juni 2018 - laatste fietsdag. Het is de bedoeling om tijdig (14 uur) terug in Esch-sur-Alzette te zijn. Zo geraken de
deelnemers nog dezelfde dag thuis. Zij die zeker thuis moeten zijn nemen in Metz de trein naar Luxembourg en verder naar België.
Langs de Moezel fietsen naar Thionville, en via Volmeranges-les-Mines en Dudelange naar de JHB van Esch-sur-Alzette.
Afstand 60 km en slechts 400 hms.
Er zullen zeker overnachtingen zijn in hotels genre F1 of IBIS Budget, zodus zullen de deelnemers waarschijnlijk 3x zelf hun
avondeten moeten betalen. De prijs ligt nog niet vast, maar is vermoedelijk ongeveer 325 €. Veel zal ook afhangen van mogelijke
bezoeken onderweg (o.a. Orval, misschien een Champagnekelder, een Champagne-museum, ...).

