Aan alle fiets-spinning liefhebbers,
Op zoek naar een “leuke” uitdaging waar je jaren later nog steeds over napraat?
Meld je dan aan voor onze 5 daagse fiets / steden trip naar Orange in Zuid Frankrijk.
Programma
donderdag 13 juni:
ca 18.00 vertrek per luxe touringcar vanaf Body Action naar Orange.
vrijdag 14 juni:
ca 09.00 aankomst bij het hotel gevolgd door ontbijt.
later op de dag in verschillende groepen een ronde om de fietsbenen los te maken,
de niet fietsers kunnen het toeristische Orange verkennen.
‘avonds gezamenlijk gezellig eten in Orange.
zaterdag 15 juni:
beklimming van de Mont Ventoux (met begeleiding voor niet ervaren bergfietsers).
‘avonds nog gezelliger gezamenlijk eten in Orange, inclusief sterke verhalen,
de niet fietsers kunnen mee als supporter naar de top van de Mont Ventoux.
zondag 16 juni:
kleine fietsronde of samen met de niet fietsers per trein naar Avignon (30 minuten treinrit)
‘avonds vertrek terug naar Body Action
maandag 17 juni:
ca 09.00 aankomst bij Body Action

kosten p.p.
€295,= bij minimale deelname van 30 personen
€225,= bij maximale deelname van 50 personen
inclusief: Busrit per luxe touring car (extra beenruimte), fietsvervoer in speciale fietsaanhanger,
fietstransportverzekering, verblijf op 2 persoons kamer met losse 1 persoons bedden, 3x ontbijt.
Zoals jullie zien zijn de overige kosten, zoals eten onderweg en ’s-avonds niet inbegrepen.
Een dagmenu (plat du jour) kost ca €15,00 en is vaak prima. Ook treinkosten zijn exclusief.
Om de bus lekker vol te krijgen is iedereen boven de 16 jaar welkom om mee te gaan,
Body Action lid of niet. Zoals jullie weten is Body Action geen officieel reisbureau, dus alle
deelnemers gaan mee op eigen risico.
We bepalen op 1 januari 2019 of de reis door kan gaan.
Meld je daarom aan door €150,- over te maken
op rekening nummer NL13INGB 0005664877 t.n.v. Mark Pessink te Wehl
o.v.v. Mont Ventoux 2019.
Bij minder dan 30 aanmeldingen voor 1 januari 2019 wordt dit bedrag teruggestort.

