Ben jij een leerling van het tweede jaar of hoger?
Heb jij zin in een fietsavontuur?
Schrijf je dan snel in voor de viio fietstocht!
VIIO FIETSTOCHT DONDERDAG 1 JULI – DINSDAG 6 JULI 2021
Onze 27ste viio-fietstocht loodst je via mooie, landelijke wegen langsheen de
Voerstreek en omgeving.
Dit jaar verblijven we in residentie Ten Hof, twee zeer mooi uitgeruste
vakantiewoningen te Hombourg, Plombières. Elke dag vertrekken we een
andere richting uit en bezoeken we onder andere de historische steden Valkenburg,
Maastricht, Aken en Luik.
Onze fietsvakantie verloopt uiteraard volledig ‘Coronaproof’, dit wil
zeggen dat we uiteraard buiten fietsen en wanneer mogelijk ook buiten eten.
Mevr. Van Bael & mevr. Daniëls zorgen bij aankomst voor een lekkere versnapering
alsook voor een heerlijk diner ’s avonds. We slapen maximum met drie personen op
een kamer, voorzien van het nodige sanitair.
Je kan er ook voetballen, tennissen, beachvolleyballen, petanquen, poolen,
chillen met je vrienden en vriendinnen… Kortom, je gaat je er zeker niet vervelen!
We voorzien ook diverse avondactiviteiten zoals een quiz, een kampvuur, een BBQ...

Tour de viio

Onze uitgestippelde routes leiden ons
naar verscheidene plaatsen zoals
Maastricht, Valkenburg, Aken, Luik,
Vaals, Val Dieu ...

Ook moet je weten dat we 70 à 90 km
per dag fietsen, op een tempo dat elke
sportieve jongen of meisje zeker kan
volgen. Met het heuvelachtig
programma in het vooruitzicht, is een
koersfiets aan te raden. We voorzien dit
jaar een mooie, uitdagende klimtijdrit
voor de liefhebbers.

De prijs voor dit fietsavontuur all-in bedraagt €260 (inclusief truitje) /
€235 (leerlingen die al een truitje hebben en geen nieuw wensen te
bestellen). Dus… schrijf je vrijdag 2 oktober vanaf 19u online in, want
enkel de eerste 28 leerlingen kunnen mee omwille van de veiligheid.
De reis kan vanzelfsprekend enkel doorgaan indien de richtlijnen van
de overheid dit op dat moment toelaten.

Want, als het kriebelt, moet je…fietsen!!!

Tijdens de maanden mei en juni plannen we enkele trainingsritjes te
Tongeren en omgeving. Jullie krijgen trouwens een mooi fietstruitje
alsook een fietsboekje met de nodige info zoals onder andere de
fietsroutes die we gaan volgen.

Inschrijven via de website: www.viio.be/viio-plus/viio-reizen

Sportieve groeten vanwege jullie begeleiders!
Mr. Brouns, Mr. Buysmans, Mr. Dupain, Mr. Jamaer,
Mr. Swerts, Mr. Vandecaetsbeek
Mevr. Daniëls en Mevr. Van Bael

