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Frankrijk (Picardië) 
26 juni – 03 juli 2021 

Begeleiding: Luc Allemeersch 
 __ 

Dagafstand:   81 km (gemiddeld)	

Hellingen:  4 dagen vlak, 2 dagen heuvelend	

Kwaliteit wegdek: 	 85% effen, 15 % stabiel grind 

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD: 	 goede conditie		
 _____________________ 

We vertrekken in Tournai (B). Doorheen het industriële noorden en het landelijke Picardië 
bereiken we na 2,5 dagen de Franse kust, aan de grens met Normandië. Onderweg is er een vrije 
dag in Amiens, hoofdstad van Picardië. We blijven een dag ter plaatse aan de krijtkliffen. Na 3 
dagen keren we langs de kust terug naar de Belgische westkust.  
Plaats van vertrek en eindpunt zijn vlot met het openbaar vervoer te bereiken.  
We vervoeren zelf onze bagage.  
We veronderstellen een goede conditie; concreet betekent dit vooraf enkele keren 80 à 100 km 
vlak gereden te hebben in het voorjaar. 
Er is voor deze week gekozen omdat het net voor de Franse schoolvakantie is.  
Nog meer inlichtingen gewenst? Contact opnemen kan (allemeersch.luc@skynet.be). 
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Wat bieden we aan: 
!  6 nachten in jeugdherberg (meestal kamers 4 personen) en 1 nacht in goedkoop hotel. 

Bij blijvende corona-maatregelen is een ruimere spreiding per kamer mogelijk. 
"  Meestal rustige ritten waarbij grote hoogteverschillen vermeden worden. 1 lange rit 

langs de Franse kust (kan evt. gedeeltelijk met trein) en korte rit langs Franse kust met 
enkele steile hellingen. Voorgestelde route wordt op kaart en digitaal op voorhand 
bezorgd. We fietsen in kleinere groepen (5 à 10 personen). 

#  Avondmaaltijd en ontbijt bij overnachtingsplaatsen.  
 
Programma: 

Zaterdag 26 juni: vertrek	kort	na	de	middag	(13.00)	vanuit	Tournai.	We	volgen	Escaut	en	
Scarpe	langs	jaagpaden	tot	in	Douai	in	de	vroegere	mijnstreek.	Afstand:	58	km.	

Zondag 27 juni: tot	Arras	volgen	we	de	vallei	van	de	Scarpe.	Daarna	dwars	door	het	licht	
heuvelend	Picardië,	een	landbouwstreek	bij	uitstek.	Afstand:	104	km.	

 
Maandag 28 juni: vrije	dag	in	Amiens,	hoofdstad	van	Picardië.	Een	stad	met	rijke	
geschiedenis,	reusachtige	kathedraal	en	veel	waterlopen.	Een	uurtje	verderop	fietsen	is	
er	SAMARA	(www.samara.fr),	een	archeologische	park	waar	heel	wat	te	beleven	valt. 

Dinsdag 29 juni: vooral	langs	waterlopen	(Somme	en	Bresle)	naar	zee	en	de	krijtkliffen.	
Afstand:	81	km. 

Woensdag 30 juni:	vrije	dag	in	Eu-Le	Tréport.	Je	kan	er	rustig	op	adem	komen	in	de	
typisch	Normandische	badplaats	met	zijn	vele	vakwerkhuizen.	Een	fietstocht(je)	langs	de	
kust	of	het	Normandische	binnenland	behoort	ook	tot	de	mogelijkheden.	
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Donderdag 1 juli: langs	de	baai	van	de	Somme,	achter	en	dwars	doorheen	de	duinmassieven	
naar	de	vissersstad	Boulogne.	Afstand:	108	km.	De	helft	van	deze	rit	kan	evt.	met	de	trein	
(vanuit	Rang-du-Fliers).	

 
Vrijdag 2 juli:	duingebieden,	de	kapen	(Gris-Nez	en	Blanc-Nez),	kustplaatsjes	zoals	
Audreselles	en	Ambleteuse	staan	op	het	programma.	Het	is	niet	ver	maar	we	nemen	
onze	tijd.	Afstand;	52	km. 

Zaterdag 3 juli:	eerst	volgen	we	de	duinen	tot	in	Gravelines.	Daarna	volgen	we	
waterlopen	in	de	polders	en	komen	langs	oude	vestingstadjes	zoals	Bourbourg	en	
Bergues.	In	de	late	namiddag	ontbinden	we	de	club	in	Veurne.	Afstand:	80	km. 

 
Inschrijven: 

Dit is een uitgestelde reis van 2020. Nog een paar plaatsen vrij. Totale kostprijs is 260 €.  
 
Het aantal plaatsen is beperkt tot 18 personen!  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
°° Voor je veiligheid draag je een helm, dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. 
°° De Vakantiefietser is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
°° Deze tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers. 


