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Sportieve vakantieweek
Zuid-Frankrijk
Veelzijdig bewegen in een mooie omgeving

Het programma (voorlopig rooster)

Eind mei 2016 wordt voor de vijfde keer een
sportieve week in Zuid-Frankrijk georganiseerd.
Hardlopen, wandelen, fietsen en mengvormen daartussen (run bike run, bike walk bike, etc.), maar ook
zwemmen en kanoën staan op het programma.

Bergwandelen

Voor iedere dag is een afzonderlijke trainingsvorm
gekozen. Dit veelzijdig in beweging zijn, sluit aan
op de trainingsfilosofie om alle spiergroepen aan
bod te laten komen, wat onder andere essentieel is
voor technisch goed hardlopen. Na een sportieve
week heeft iedere deelnemer - zo is de ervaring - een
sprongetje gemaakt in zijn of haar fysieke kunnen.
Uiteraard doe je mee op je eigen niveau en kun je
zelf bepalen hoe intensief je aan het programma
deelneemt. De activiteiten worden dus afgestemd op
eigen wensen en mogelijkheden Sommige onderdelen
doe je desgewenst met de hele groep, andere individueel of in subgroepjes. Al met al is de sportieve
week voor zowel de beginnende als de meer ervaren
sporter een opstap naar een beter niveau. En passant
geniet je van een mooi deel van Zuid-Frankrijk.
Het verblijfadres bevindt zich in Bize Minervois,
ongeveer 20 km ten westen van de plaats Narbonne.
Een fijn klimaat met mooie natuur, rust, ruimte, cultuur en een beroemde keuken. Bergen (Pyreneeën en
Montagne Noire) en de Middellandse Zee zijn met de
fiets goed bereikbaar.
In de directe nabijheid stromen de rivieren de Cesse
en de Aude en ook nog het imposante Canal du Midi.
Bize is een pittoresk stadje aan de Cesse. In deze
rivier kan worden gezwommen. Het logeeradres het
Logis Colbert heeft ook nog een eigen zwembad (zie
foto hieronder).
Het historische gebouw biedt appartementen met
kookfaciliteiten (oven, magnetron, koelkast, etc) .
Voor ontbijt en lunch wordt zelf zorg gedragen.
Dichtbij zijn een bakker en een supermarkt.
Het avondeten regelt de organisator. Er wordt gegeten
in goede restaurants, maar wegens succes wordt er nu
vaker apart voor de groep gekookt. In goed overleg
en afhankelijk van de omstandigheden wordt gekozen
voor de beste optie.

Hardlopen

Fietsen

Zwemmen

Run bike run

Kanoën

Dag 5
10.00 uur: Fietstocht. In overleg worden er al naar
gelang de eigen wensen en mogelijkheden fietsparcoursen uitgezet. Bijv. klimmen en afdalen in de
Montagne Noire of Pyreneeën. Voor degenen die
graag wat rustiger en vlakker willen fietsen, gelden
goede alternatieven. Samen eten om 19.30 uur.
Dag 6
10.30 uur: Run bike run van Bize naar Oupia (28
km). In duo’s of trio’s wordt afwisselend gefietst of
gelopen.’s Middags tijdsbesteding naar eigen inzicht al dan niet op basis van tips van de reisleider.’s
Avonds wordt er gekookt voor de groep.

Ter plekke zal afhankelijk van bijvoorbeeld het weer
van dag tot dag worden bekeken welke sportieve
programmaonderdelen aan bod komen. Het volgende
rooster is daarom indicatief.

Dag 7
09.30 uur Fietstocht naar de Middellandse Zee.
’s Middags lange strandwandeling en/of zwemmen in
zee. ‘s Avonds eten in het meest favoriete restaurant.

Dag 1
Vertrek met het vliegtuig naar Beziers Met onze
huurauto naar Bize Minervois. Installatie op het
logeeradres Logis de Colbert. ‘s- avonds gezamenlijk
diner

Dag 8
Vertrek naar Nederland.

Dag 2
Lange wandeling in de Montagne Noire. Vertrek om
09.30 uur. Gedurende de gehele middag een wandeling van ca 15 km. Eten in een restaurant om 19.30
uur.
Dag 3
10.00 uur: Fietsen uitkiezen en ophalen vanuit Paraza
en oriënterende fietstocht terug naar Bize.
14.30 uur : Looptraining vanuit Mirepeisset langs de
Cesse en het Canal du Midi. ’s Avonds barbecue.
Dag 4
10.00 uur: Vertrek naar Roquebrun voor kanotocht.
11.00 uur vertrek met de shuttlebus van Roquebrun
naar Vieussan. 11.30 uur stroomafwaarts kanoën van
Vieussan naar Roquebrun. (10 km in ca 3 uur). De
‘extra sportievelingen’ fietsen naar Roquebrun (35 km
van Bize) en terug en vertrekken eerder in de morgen.
‘s- avonds gezamenlijk diner om 19.30 uur.

Kosten 699 euro all in bij tijdige voorinschrijving *
(inbegrepen: vlucht, huurauto, boekingskosten, logis, transfers, uitstapjes, toerfiets, kano, diners incl wijn).
*Gebaseerd op voor- en naseizoen, de kosten zijn excl. onvoorziene
toeslagen, zoals brandstoftoeslagen en exclusief kosten extra bagage.
Een toeslag geldt voor een ongedeeld eigen appartement. Voor de reis
vice versa naar vliegveld ( i.c. Weeze) draagt men zelf zorg.

Deelname en opgave sportieve week
Voor deze lustrumeditie van de sportieve week kan
men zich nog inschrijven. Uitgangspunt is een groep
van 8 - 13 deelnemers. Ook op andere data kan in
overleg een sportieve reis op maat worden georganiseerd. Bijvoorbeeld de week na de eerste geplande
reis (27 mei - 3 juni 2016) of in september 2016.
Bel of mail gerust naar Cor Wetting voor overleg of
informatie voor een reis op een ander tijdstip
(058 21534120 - info@sprezzatura.org). of als je op
de hoogte wilt blijven van de sportieve weken.

Organisatie
De sportieve week is een
initiatief van Cor Wetting
(Sprezzatura/ trainer AV
Lionitas) , Stienserstraat 3,
8917 CE Leeuwarden
Verdere informatie:
Cor Wetting, Loop Leeuwarden
juni 2015

058 - 2153412
www.sprezzatura.org
Mailadres:
info@sprezzatura.org
Filmpjes op YouTube :
kanaal sprezzaturamovies

Logis Colbert, het logeeradres in Bize Minervois foto mei 2012
www.logiscolbert.com

Professionele fietsen huren nabij het Canal Du Midi, foto mei 2012
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