2018 - Kleine ronde van Frankrijk: 36 dagen ca 3200 km
Voor fietsers, wandelaars, vissers en levensgenieters.
Dag 1 zaterdag 16 juni
We komen samen op de camping in Xonrupt – Longemer in de Vogezen.
Camping Belle Rive 88400 / Xonrupt-Longemer N 48º -04’ – 05” E 06º - 56’ – 52”

Het mooie meer in de Vogezen.
Dag 2 t/m 6 zondag 17 juni t/m donderdag 21 juni
De Vogezen heeft u veel te bieden u kunt hier prachtig wandelen of fietsen rondom het grootste meer van de
Vogezen is een uitgezette wandeling deze kunt u in ca 2uur bewandelen.
Dag 7 vrijdag 22 juni
Reisdag naar de camping in de Bourgondië in Lucenay – L’Eveque is onze camping
Camping Municipal du Terrin N 47º - 04’ 34” E 04º -14’ 46”
Dag 8 t/m 12 zaterdag 23 juni t/m donderdag 28 juni
In dit gebied zijn prachtige rondritten te maken oa. Barrage de Pannesiére en Lac de Settons. Ook een bezoek aan de
grootste Boeddhistische tempel van Europa het Monastére Tibétian Kagyu-Ling mag niet ontbreken, ook een bezoek
aan Beaune met haar mooie daken is de moeite waard . Voor de echte fietser liggen hier vele uitdagingen.

Fietsen in de Morvan

De tempel Monastere Tibetian Kagyu Ling

De Limousin.

Dag 13 vrijdag 29 juni
Reisdag naar onze camping in St. Germain les belles in het hart van de Limousin.
Camping de Montréal 87380 / St. Germain-les-Belles N 45º - 36’ 42” E 01º - 30’04”
Dag 14 t/m 19 zaterdag 30 juni t/m donderdag 5 juli
Frankrijk op zijn echt , in dit gebied valt volop te genieten van de natuur , wandellen fietsen of gewoon Bourgondisch
genieten de keus is aan u zelf.

Dag 20 vrijdag 6 juli
Reisdag naar onze camping nabij Cazaubon de midi Pyreneeën .
Camping Les Lacs des Courtes 32240 / Estang N 43º - 51’ 53” W 00º - 06’ 11”
Dag 21 t/m 28

zaterdag 7 juli t/m vzaterdag 14 juli

Het lijkt wel of in de kleine dorpen en steden de tijd heeft stil gestaan , deze streek is de ongerepte natuur en
landbouw van Frankrijk veel zonnebloemen knikken u toe. Heerlijk om tot rust te komen of nog eens een keer lekker
te wandelen of te fietsen.
Dag 29 zondag 15 juli
We gaan aan de terugreis beginnen we gaan overnachten in de buurt van Poitiers.
Camping Le Futuriste St.Georges les Ballargeaux N 46º 39’ 52” E 0º 23’ 41”
Dag 30 maandag 16 juli

We verblijven hier 1 dag voor diegene die het Futurscope willen bezoeken.
Dag 31 dinsdag 17 juli
Reisdag naar de camping nabij Rouen we verblijven hier 4 nachten
Camping Risle-Seine les Etangs 27500 Toutainville N 49º - 22’ 00” E 0º 29’14”
Dag 35 zaterdag 21 juli
Reisdag naar de laatste camping nabij Ieper hier zullen we ons einddiner genieten.
Camping Jeugdstadion N 50º - 50’ 48” E 02º - 53’ 54”
Dag 36 zondag 22 juli
Reisdag naar ons eigen Twente.

