Fietsbeleving
van 13 t/m 17 mei 2020
@ Maison

de la Couronne
Een week die je als fietsliefhebber niet wil missen!
Er wacht je gastvrije ontvangst in Maison de la Couronne door Theo en Hanneke van
der Kroon. Het huis ligt verscholen in een mooi gebied waar de natuur en de eenvoud
in combinatie met de comfort van het huis de perfecte combinatie is voor inspanning en
ontspanning.
Overdag op de fiets door het glooiende landschap van de Dordogne, genietend van
mooie vergezichten en het schilderachtig landschap. Maak een pitstop in een van de
vele pittoreske dorpjes. Na de inspanning, ontspannen middels een duik in het heerlijke
(verwarmde) zwembad en ’s avonds bij het kampvuur onder de schitterende sterrenhemel mooie verhalen uitwisselen.
Voor de innerlijke mens wordt alles tot in de puntjes verzorgd.
Deze fietsbeleving is voor iedereen, niveau maakt niet uit als je maar de passie voor het
fietsen deelt.

Niks moet, niksen mag Stephan
Tellier
Sportfotograaf

Stephan Tellier fietste ooit amateurwedstrijden, schaatst bij STV Lekstreek en is als sport fotograaf verbonden aan wieler- en schaatsteam
Jumbo-Visma. Hij fotografeerde onder andere tijdens de Olympische
Winter-spelen in PyeongChang en fotografeert daarnaast ook voor
het bedrijfsleven. Naast dat hij zal zorgen voor mooie actiefoto’s van
eenieder zal hij ons ook een avond meenemen in zijn mooie beelden
en verhalen.

Mekanieker
Remco is schaatser en wielrenner. Als schaatser stond hij al eens
op het podium van het NK Marathon en in 2019 won hij een aantal
wedstrijden op de fiets. Bovendien is hij een ervaren mekanieker,
regelmatig werkzaam bij Slingerland fietsen. Waardoor hij de deelnemers niet alleen zal voorzien van tips op gebied van trainen en
voeding maar ook kan ondersteunen op technisch gebied.
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Hannheekoe
&T

Je verblijft tijdens deze week in het mooie, sfeervolle huis van Theo en
Hanneke. Het ligt in een rustige heuvelachtige omgeving, op twintig
minuten van Bergerac. Gastvrijheid, sportiviteit, genieten en gezelligheid staan hoog in hun vaandel. Theo en Hanneke kunnen niet stilzitten, met hun onuitputtelijke energie hebben ze deze prachtige plek
gecreëerd. Deze unieke plek willen ze graag met andere delen en uit
Theo zijn passie voor wielrennen is het idee van deze beleving ontstaan.

Praktische informatie
De kosten voor deze all in vakantie: € 750,00
Op basis van volpension, inclusief vlucht, vervoer fietsen, clinics en fietstochten.
Meer informatie of inschrijven, kan via het kopje contact op www.delacouronne.com.
Overige vragen: maisondelacouronne@gmail.com of 06-51254997.

