LENTE(IN)TOCHT
Regio: Sankt Vith – Natuurpark Hoge Venen
Begeleiders: Luc Van Looveren, Paul De Groeve en Franky De Langhe

Dagafstand:

40 tot 60 kilometer

Hellingen:

500 tot 750 hoogtemeters per dag

Kwaliteit van het wegdek:

verhard / semi-verhard wegdek

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD:

enige oefening is aangeraden

Beschrijving

Je kan er hengelen in de Our, de leisteenmijn in Recht bezoeken, mountainbiketechniek bijschaven
op de Volmersberg en nog zoveel meer. We doelen op de regio Sankt Vith of Saint-Vith (Frans),
Sankt-Väit (Luxemburgs) of Sint-Vit (Waals) in de provincie Luik.
Wij gaan er fietsen! Langs de Our, over de Eifel Ardennen Radweg (RAVeL L46), de Vennbahn, door
tunnels, naast de Bütchenbacher See en Lac de Robertville, over grindpaden, dwars door dorpen
zoals Schönberg, Burg-Reuland, Sankt Vith, Bütchenbach, Waimes, …, en vooral genieten van de
prachtige natuur al rollend over de rustigste fietspaden van de regio.
Twee pittige ritten zijn uitgetekend, beide met veel hoogtemeters maar evenveel vlakke stukken
waar de hartslag kan bedaren om dan aansluitend de adrenaline een ruk de hoogte in te jagen met
een felle afdaling.
’s Avonds genieten we van een gezamenlijke maaltijd en daarna vertellen we onze sterkste
fietsverhalen in de bar. We hebben 24 plaatsen gereserveerd (3 zijn voorbehouden voor de
organisatie)
Wat bieden we





Logement in jeugdherberg (2 nachten in een 2 - 4-persoonskamer)
Sterk heuvelig landschap met véél afwisseling
Ontbijt en lunchpakket voor onderweg zaterdag en zondag, 3de maaltijd op zaterdag

Programma
•
•

•

Vrijdag 18 maart ’22: aankomst in de jeugdherberg van Sankt Vith vanaf 1700hr,
toewijzing van de kamers, gezellig samenzijn in de bar.
Zaterdag 19 maart ’22:
o Ontbijt en klaarmaken lunchpakket
o Fietstocht van 60 kilometer en ongeveer 800 hoogtemeters via Schönberg, BurgReuland en Sankt Vith, een stop aan een herberg wordt voorzien
o 3de maaltijd
Zondag 20 maart ’22:
o Ontbijt en klaarmaken lunchpakket

De VakantiefietserE:\Vakantiefietser\Secretariaat\Groepstochten\2022\20220318-20-Lente-in-tocht_Franky De Langhe\2022_VF_FICHE_20220318-20-Lente-in-tocht_Franky De Langhe_JHB.docx
1/2

o Fietstocht van 60 kilometer en ongeveer 650 hoogtemeters via Büllingen,
Bütchenbach en Waimes, een stop aan een herberg met restauratie wordt
voorzien
o Afdronk in de jeugdherberg en huiswaarts
Kostprijs & varia
Aantal deelnemers: 24 (-3 voor de organisatie)
Bij inschrijven wordt gevraagd om 85,00€ te betalen.
Je inschrijving/reservering is pas definitief na ontvangst van je betaling.
De prijs dekt de kosten van het logement in de jeugdherberg, ontbijt en lunchpakket voor
zaterdag en zondag, 3de maaltijd op zaterdag, taksen en de bijdrage voor De Vakantiefietser
vzw (2€pppn).
Inschrijven:
Leden en niet-leden van De Vakantiefietser vzw kunnen inschrijven via de website:
https://vakantiefietser.be/agenda/lenteintocht-sankt-vith/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------°° 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.
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