Vitesse-reis naar de baai van de Somme
donderdag 10– zaterdag 12 mei 2018
Beste Vitesseleden,
van donderdag 10 tot zaterdag 12 mei 2018 trekken we naar de prachtige streek van Saint
Valery sur Somme om te fietsen, te wandelen, gezellig met elkaar te zijn als vrienden, te
genieten, en een goed wijntje te drinken. Deze bestemming ligt heel wat verder dan vorig jaar
Mons en dit zal wie naar ginder fietst zeker een bijkomende uitdaging bezorgen.
Hieronder vinden jullie de nodige inlichtingen over onze reis.

1. Reisroute.
Saint Valery sur Somme is als volgt te bereiken per wagen:
Je neemt de E40 richting Duinkerke, Calais, Boulogne.
Dit kan door de oprit te nemen in Gistel, ofwel de oprit Oostduinkerke via Diksmuide,
Pervijze, ofwel kan men helemaal omrijden via de E403 naar Brugge.
Opletten voor snelheidsbeperkingen in Duinkerke en Calais (er staan nogal wat flitsers).
Onmiddellijk voorbij Boulogne zijn er nog wat werkzaamheden (opnieuw snelheid in het oog
houden) en ligt er ook een stuk met “payage”. De snelweg verlaten op afrit 24 (anders moet je
veel te ver doorrijden). De kostprijs voor dit stuk bedraagt 5,90€. Wie dit wil vermijden zal
heel wat langer onderweg zijn.
Vanaf afrit 24 is het nog een dikke 20 km naar de eindbestemming. Er zijn meerdere
mogelijkheden om dit te doen. Men kan op GPS rijden ofwel de wegwijzers volgen. In dit
laatste geval volgt men de richting Le Crotoy/Saint Valery sur Somme tot juist voor Le
Crotoy en dan links volledig rond de baai tot in Saint Valery sur Somme. De vlotste route
echter is aangeduid op bijgevoegd kaartje en kan ook geraadpleegd worden in google maps
via onderstaande link. Er wordt aanbevolen bij aankomst in Saint Valery sur Somme (zoals op
het figuur) rond te rijden via kruising D940 en D3 anders moet men volledig door Saint
Valery rijden (uitgebreide zone 30 met veel toeristische drukte).
https://www.google.com/maps/dir/50.2591413,1.7469862/50.189162,1.610948/@50.2129661
,1.6547657,13z/data=!4m2!4m1!3e0
Je kunt gratis parkeren op de parking tegenover de ingang van het hotel.

2. Het hotel.
We verblijven in het prachtig gelegen hotel CAP HORNU.
Adres: 1350 Chaussée du Cap Hornu
80230 Saint-Valery-sur-Somme

Wie al een kijkje wil nemen, zie http://www.baiedesomme.fr/lieu/1-12-cap-hornu-hotelrestaurant
Het hotel ligt op een tweetal km van het toeristische centrum van Saint Valery sur Somme en
heeft een uniek uitzicht op de baai.
Het hotel heeft beloofd dat ze een veilige ruimte zullen vrij maken voor het stallen van onze
fietsen.

3. Vervoer
Voor de terugreis naart Lichtervelde wordt volgende regeling voorgesteld:
Ronny & Tonia en Geert reizen mee met Patrick en Marleen (incl fietsen)
Filip Leenknegt en Greet en Marnic & Karla reizen mee met Kurt en Cathy (incl fietsen)
Hans & Katrien reizen mee met Steven en An (incl fietsen)
Nico en Kevin en Mark & Elke reizen mee met Kris & Inge (incl fietsen)
Johan reist mee met Marnic en Monique (zijn fiets kan mee met Koen en Mieke)
Gaston & Agnes, Willy & Jacqueline, Koen en Mieke, Filip en Annemie en Guido en Mieke
hebben eigen vervoer.
Om de Trafic van Kris en Inge naar ginder te krijgen zal Marnix ermee doorrijden (we doen
de verplaatsing naar ginder samen met Monique en Mieke in de wagen van Marnix en met
Guido in zijn eigen wagen – vermoedelijk vertrek omstreeks 13.00u). Wie graag nog zou
aansluiten wil contact nemen met Guido.
Tonia zal op donderdag de fietsers volgen met de wagen van Patrick en Marleen.
Er wordt voorgesteld dat wie mee terugkomt een vrijwillige bijdrage van 10€ pp doet in de
kosten.

4. Programma.
We hebben een programma in elkaar gestoken maar iedereen is natuurlijk vrij om te doen
waar hij zin in heeft. Op reis gaan is voor één keer niet “van moeten”.
We verplichten niemand om mee te fietsen; in de omgeving zijn er zeker alternatieven.
- het toeristische centrum van Saint Valery sur Somme en een klein middeleeuws
stadsgedeelte (ville médieval)
- een bezoekje aan Le Crotoy aan de overkant van de baai
- een bezoekje aan het vogelmuseum of aan het natuurhistorisch museum La maison de la
baie de Somme
Wie iets anders zoekt, kan steeds terecht bij Guido of aan de balie van het hotel.
Donderdag 10 mei
7 uur: Facultatief
Normaliter zullen 19 Vitesseleden met de fiets naar Saint Valery sur Somme rijden. Het wordt
een pittige tocht van 182 kilometer: https://ridewithgps.com/routes/21604937
Het vertrek is voorzien bij Patrick om 7 uur stipt. We voorzien tussen 16 en 17 uur aan te
komen in hotel Cap Hornu onder luid applaus van wie al aanwezig is.
Er is begeleiding van een volgwagen (Tonia). Als middagmaal is er een kant en klaar maaltijd
voorzien.
In geval van slecht weer, beslissen we op woensdagavond of we al dan niet rijden. Houd jullie
mailbox in het oog.
In de loop van de namiddag aankomst in Saint Valery sur Somme. Vanaf 17 uur kun je de
kamers in het hotel betrekken.
vanaf 18.30 uur: aperitief in het hotel
19.30 uur: driegangenmenu met huiswijn, bier, water of frisdranken & koffie
Vrijdag 11 mei
Vanaf 7.00 uur: ontbijtbuffet
9 uur: Vertrek A-rit
De geoefende fietsers vertrekken voor een stevige rit in de richting van Le Treport. Er staan
130 kilometers op de teller en een goede 1.200 hoogtemeters:
https://ridewithgps.com/routes/27261472 Middagmaal wordt genomen op een uitstekende
locatie: Les hautes fallaises in Le Treport. We voorzien terug in het hotel te zijn om 17 uur.
Reisleider: Ronny
9.30 uur: Vertrek B-rit
De fietsers die het wat minder stevig willen aanpakken maar toch moe willen zijn, kiezen
voor een kortere rit eveneens richting Le Treport. Het wordt een tocht van 92 kilometer met
765 meter hoogteverschil: https://ridewithgps.com/routes/27261604 . Het middagmaal is in
dezelfde taverne bovenop de krijtrotsen en samen met de A-rijders. We voorzien terug te zijn
in het hotel om 17 uur.
Reisleider: An & Tonia

9.30 uur: C-rit
Een landelijke rit richting Ault langs rustige wegen en een stuk natuurgebied langs de kust.
Afstand een kleine 50 km, aan te passen naargelang weersomstandigheden; rustig tempo en
een heel beperkt aantal hellingen. Middagmaal in restaurant L’Horizon in Ault.
Reisleider: Guido
18 uur: Voor wie nog energie over heeft, wandeling van aan het hotel tot in de Ville Médieval
van Saint Valery sur Somme olv Guido
19.30 uur: driegangenmenu met huiswijn, bier, water of frisdranken & koffie
Zaterdag 12 mei
Vanaf 7.00 uur ontbijt en uitchecken uit het hotel (uiterlijk om 10 uur).
9 uur : Gezamenlijke rit A en B
We rijden richting Abbeville. Totale afstand 71km, 545 hoogtemeters:
https://ridewithgps.com/routes/27261763
Tempo wordt aangepast en na elke beklimming wordt er gewacht.
Reisleider: Ronny.
Er is om 9.30u ook een rit voorzien eveneens richting Abbeville voor de dames of voor wie
het kalm wil aandoen: https://ridewithgps.com/routes/27205926
In principe is er de zaterdag geen recreatieve rit meer voorzien, tenzij er werkelijk vraag naar
is. Dan rijden we langs het kanaal richting Abbeville. We rijden dan geen hellingen meer.
Voor de thuisblijvers raden wij een bezoek aan het toeristische centrun van Saint Valery sur
Somme ofwel per wagen een bezoekje aan Le Crotoy aan de overkant van de baai.
Om 13.00 uur middagmaal in La Terasse aan de markt van Saint Valery op 2km
wandelafstand van het hotel.
15 uur: afscheid en vertrek naar Lichtervelde.

5. Praktische afspraken
- We hebben gekozen voor een all-inclusive-formule. Wordt betaald door de kas: aperitief bij
aankomst, telkens een consumptie bij de tussenstops op de fietsroutes, snack en drank bij het
middageten, drank bij het avondeten. Andere consumpties van de grote dorst of de grote
goesting moeten natuurlijk zelf betaald worden.
- Er is een fietsenstalling voorzien maar toch best nog een slot meenemen voor onderweg.
- We zullen nog nagaan of er op zaterdag een beperkte douchegelegenheid kan voorzien
worden. Praktische afspraken worden ter plekke gemaakt.

6. Tot slot
Tot slot rekenen we op:
- goed weer
- goed humeur
- goede ambiance
- goed eten en drinken
- warme vriendschap
en dan zal het zeer goed worden.
Op naar de baai van de Somme…
met Patrick & Marleen
Nico
Guido & Mieke
Steven & An
Kris & Inge
Koen & Mieke
Kurt & Cathy
Kevin (Hoverbeke)
Filip (Leenknegt) & Greet
Hans & Katrien
Marnic & Karla
Filip & Annemie
Mark & Elke
Johan (Vanthournout)
Geert (Verhenne)
Ronny & Tonia
Marnix & Monique
Gaston & Agnes
Willy (Wittouck) & Jacqueline
Het Vitesse-bestuur
Voor alle vragen: Ronny Viaene 0497/70.45.71

