Zaterdag 18 April 23E nationale bloesemtocht
Bloesempracht
De Bloesemtocht is een eendaagse wandeltocht en voert u door de mooiste delen
van de Betuwe met maar liefst acht afstanden, van 8 tot 40 kilometer. Een
aantal afstanden is ook toegankelijk voor nordic walkers. Alle routes leiden u
dwars door boomgaarden en over terreinen die normaal gesproken niet
toegankelijk zijn. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de aanleg van speciale
bruggen en het openstellen van privédomeinen. U kunt deze routes dus maar één
dag per jaar wandelen. De routes zijn allemaal prachtig. Omgeven door een
bloesempracht kom je over dijken, door uiterwaarden en nog veel meer moois dat
de Betuwe te bieden heeft!
En wij gaan mee.
Wij lopen het Parcours West hier kunnen wij kiezen uit 8, 15 of 25 km.
Welk afstand wij lopen kunnen wij op de dag zelf beslissen.
Let op je moet je inschrijven, dat kan aan de kassa voor € 8,-- / pers of vooraf
via internet € 6,50 / pers, vergeet ook niet een parkeerkaart € 4,-- te regelen.
We vertrekken om 9.30 uur aan de achterkant van het station van Breda.
In verband met het vervoer vooraf graag aanmelden bij Susanne of Els
en hierbij vermelden of je zelf eventueel ook kunt rijden.
Meerijkosten per auto: € 20,00
Rij je direkt naar Geldermalsen dan zien wij elkaar rond 10:45 bij de veiling
Geldermalsen is goed bereikbaar via de A2, afslag 15.
Vanaf de A15 neemt u afslag 30.
Borden geven de route naar de veiling aan.
Langs de provinciale weg N327, vlak bij de startlocatie, zijn parkeerweilanden
ingericht met een capaciteit voor ruim 10.000 auto's.
Volg de aanwijzing van de verkeersregelaars!
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Parkeerkaarten à 4 euro zijn bij voorinschrijving via internet verkrijgbaar. U
kunt een parkeerkaart ook kopen à 5 euro aan de kassa in de veilinghal.
Opgeven bij Susanne of Els
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