Ben jij een leerling van het tweede of ouder?
Heb jij zin in een groot avontuur?
Schrijf je dan snel in voor de viio fietstocht!
VIIO FIETSTOCHT WOENSDAG 1 JULI – MAANDAG 6 JULI 2020
Onze 26ste viio-fietstocht loodst je via mooie, landelijke wegen
langsheen Monschau en zijn mooie trekpleisters.
Dit jaar verblijven we in een jeugdherberg in het pittoreske stadje
Monschau te Duitsland. (Verblijf : DJH Monschau-hagard).
Elke dag vertrekken we een andere richting uit, onder meer naar
Simmerath, het meer van Butchenbach, Aken en passeren we
zeer mooie landschappen met de bijhorende heuvels.
Jullie slapen er met 4 tot 6 op één kamer, waarbij alle comfort
aanwezig is. Ook kan je er voetballen, basketten, volleyballen,
tafelvoetbal of tafeltennis spelen, chillen met je vrienden en
vriendinnen… Kortom, je gaat je er zeker niet vervelen!
We voorzien ook diverse avondactiviteiten zoals een uitstap naar
het stadje, een kampvuur, een BBQ…

Tour De viio

Onze uitgestippelde routes leiden ons
tot verscheidene plaatsen zoals Aken,
Simmerath, Butchenbach...

Ook moet je weten dat we maximaal
75 km per dag fietsen, op een rustig
tempo zodat elke sportieve jongen of
meisje zeker kan volgen. Een goed uitgeruste MTB gewenst - racefiets mag,
maar is geen must.

De prijs voor dit fietsavontuur all-in bedraagt €260 (inclusief truitje) /
€225 (leerlingen die al een truitje hebben en geen nieuw wensen te bestellen. Dus… schrijf je vrijdag 4 oktober vanaf 19u online in, want enkel
de eerste 25 leerlingen kunnen mee omwille van de veiligheid.

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 en Mr Vandecaetsbeek

