Bike Adventure Weekend
Antwerpen - Nederland
22-23 oktober 2022
Algemeen
•
•
•
•
•

Twee dagen fietsen in beperkt gezelschap vanuit Antwerpen richting Nederland en terug
Kilometers malen over fietspaden en grindwegen met beperkte hoogtemeters
Voor beginners tot gemiddelde conditie
Een sociaal en lokaal fietsavontuur
Standby en begeleid aan de staart door Thomas en vrienden van BpB

Wanneer
• Weekend 22-23 oktober 2022
Inschrijvingen
• Minimum 5 personen, maximum 15 personen
• Via link https://forms.gle/JEqyabJaeFqYSpX5A
• Sluiting inschrijvingen 16 oktober 2022
Op voorhand, indien gewenst of nodig
• Onderhoud van uw fiets bij BpB
• Huur van een reisfiets, reistassen, GPS bij BpB
• Aankoop van benodigdheden bij BpB zoals fietsaccessoires (fietstassen, drinkebus,
verlichting, slot, etc.), fietskleding (helm, handschoenen, fietsbroek, schoenen,
regenkledij,..), kampeeruitrusting (tent, slaapmat, slaapzak, kookgerie,…) etc.
• Graag een afspraak in de winkel op voorhand indien u nog iets nodig heeft. Deelnemers
ontvangen een korting.
Programma dag 1
•
•
•
•
•
•
•

Eventueel GPS track.
8.00u-8.30u: Ontvangst aan BpB, koffie, croissant
We voorzien voor iedereen een eenvoudig luchpakket en dinnerpakket. Deelnemers zijn vrij
om zelf ook wat lekkers mee te nemen uiteraard. Ook drinken zelf te voorzien.
Fietsen naar regio Steenbergen met GPS track (80 - 100 km)
Supermarkt onderweg voor aankoop eten? (niet inbegrepen)
Stallen van fietsen, wandelen naar kano’s, varen naar kampeervlotten
In groepjes avondeten en slapen op kampeervlotten. Kookgerei meebrengen indien gewenst.
Zorg ook voor slaapgerief zoals matje, slaapzak en knuffel.

Programma dag 2

•
•
•
•

Ontbijt (niet inbegrepen)
Lunch onderweg aan te kopen (niet inbegrepen)
Fietsen naar Bikepacking Belgium met GPS track (ongeveer 80 - 100 km)
17.00u-19.00u: Aankomst bij BpB met een hapje en een drankje

Vervoer
• Indien u met de fiets komt: extra kilometers J
• Indien u met de trein komt: het station van Berchem is ongeveer 1 km fietsen tot BpB.
• Indien u met de auto komt: aangezien parkeren binnen de Ring betalend is, stellen we voor
om de auto te parkeren buiten de Ring, bijvoorbeeld aan Crowne Plaza hotel of een
Park+Ride, en vervolgens met de fiets tot BpB te komen.
Prijs
• 100 euro deelnamekost voor ontvangst met ontbijt, eerste lunchpakket, kampeervlot en
aankomst met drankje. Op voorhand te betalen.
• Al het overige aan kostprijs (aankopen onderweg, drank, etc.)
• Verhuur van reisfiets, fietstas, GPS: op aanvraag. Deelnemers die een fiets nodig hebben,
graag op voorhand een afspraak maken in onze winkel.
Benodigd
•
•
•
•
•
•

Goed onderhouden fiets geschikt voor verharde wegen en gravel
Fietshelm, fietsverlichting en fietsslot verplicht
Aangepaste fietskledij afhankelijk van de weersverwachting
Toiletgerief en avondkledij naar wens
Kampeeruitrusting naar wens zoals slaapmat, slaapzak, kookgerei, etc.
Reisbijstands- en annulatieverzekering. Informeer je bij je verzekeringsmakelaar.

