Sportieve gezinsvakantie 2018.
VZW Thinos en Camping La Grande Veyière slaan voor de negende keer op rij de handen in elkaar
om jullie een sportieve gezinsvakantie aan te bieden in de prachtige Perigord-streek in Frankrijk.
Verblijf:

Camping La Grande Veyière
24480 Molières
www.lagrandeveyiere.com

tel: 00-33-553.63.25.84
e-mail: contact@lagrandeveyiere.com
verblijf in eigen tent of in gehuurde tent of stacaravan
Periode:

van zaterdag 07-07-2018 tot zaterdag 14-07-2018

Doelpubliek: sportieve gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar
Prijs: - verblijf: in functie van de gekozen formule en het aantal personen. Richtprijs 4 personen:
camping: +/-250€, huurtent “Sahara Familie”: 378€, huurtent “Canada”: 490€, Stacaravan 24m²
of huurtent “Canada Comfort” met eigen sanitair (24m²): 574€.
- activiteitenprogramma zoals beschreven: +/-65€ >12 jaar, +/-50€/kind tot en met 12 jaar
(zonder maaltijden).
Begeleiding: - Griet Schwind, Nederlandstalige reisbegeleider erkend door Toerisme Vlaanderen en
Joker Toerisme en natuurgids erkend door CVN.
- Kaat Schwind, Nederlandstalige reisbegeleider erkend door Toerisme Vlaanderen en
Joker Toerisme.
Situering: op 870km van Brussel vind je Camping La Grande Veyière in Molières, op de grens tussen
de Perigord Noir en de Perigord Pourpre (Dordogne). De camping ligt midden in het groen en laat je
genieten van de prachtige natuur en de rust. De sfeer op deze kleine camping (60 staanplaatsen) is
familiaal en gezellig. Hij bevindt zich op 30km van Bergerac en 40km van Sarlat. Je bent dicht bij de
vele kastelen, grotten en andere bezienswaardigheden uit de streek, maar toch net ver genoeg om uit
de toeristische drukte te blijven.
Programma: gedurende een week bieden we jullie een mix van gezinsvriendelijke, sportieve
activiteiten, overgoten met een vleugje geschiedenis en een gastronomisch sausje. Het programma
kan, in functie van het weer, de lokale omstandigheden of de wensen van de deelnemers,
aangepast worden.
Dag 1 (zaterdag):

Aankomst en installatie.
Welkomsdrink aangeboden om 19u30, kennismaking en info over het verloop
van de week.
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Dag 2 (zondag):

vm: Circusinitiatie voor groot en klein: acrobatie, jongleren, evenwicht en
trapeze staan op het programma.
nm: Vrij
avond: Pizza-avond voor wie wil (richtprijs grote pizza 2 personen: 11€).

Dag 3 (maandag):

dagactiviteit: Kanotocht van 14km op de Dordogne. Met eigen wagens rijden we
naar ons vertrekpunt op zo'n 25km van de camping. Een busje brengt ons
stroomopwaarts. Op deze rustige rivier peddelen we voorbij enkele mooie
dorpjes en kastelen zoals La-Roque-Gageac, Castelnaud, Beynac, Chateau des
Milandes. We genieten van het unieke uitzicht van op het water. We nemen
rustig onze tijd en stoppen geregeld om wat te zwemmen of iets te eten. Rond
16u30 zijn we weer op ons vertrekpunt.
avond: Wie geen zin heeft om te koken kan gaan eten op de gezellige eetmarkt
in Beaumont (10km).

Dag 4 (dinsdag):

dagactiviteit: Wandeling in Molières rond het thema ”Traditionele beroepen”. We
bezoeken o.a. een boerderij met een notenplantage en koeien, een
mandenvlechter, een huis in aanbouw waar voornamelijk traditionele technieken
gebruikt worden, enz. Het wordt een wandeling van een 10-tal kilometer en we
nemen er rustig onze tijd voor. Onderweg eten we onze picknick.
avond: Voor wie wil, gaan we samen eten in het café/restaurantje op het plein in
Molières (richtprijs menu volwassene zonder drank: 20€).

Dag 5 (woensdag):

vm: Vrij. Suggestie: bezoek Monpazier (best bewaarde “bastide” van de
Perigord) en/of het mooie kasteel van Biron (liggen allemaal op de weg naar de
namiddagactiviteit).
nm: Avonturenparcours in de bomen. Vervoer met eigen wagen naar LacapelleBiron. Bij warm weer kan je er ook gaan zwemmen in een natuurlijk zwembad
(extra).
avond: Misschien organiseren we wel samen een barbecue (kostendelend).

Dag 6 (donderdag): dagactiviteit: We bezoeken een papiermolen in Couze en het kasteel van
Lanquais, waar we ons beste speurtalent zullen kunnen gebruiken om een
moordzaak op te lossen die de hele Franse staat in rep en roer dreigt te zetten.
De meest sportieven onder ons wandelen van Couze naar Lanquais en terug
(lus van 10km). We nemen onze picknick mee.
avond: Gezellige muziekavond op de camping.
Dag 7 (vrijdag):

vm: Initiatie boogschieten voor groot en klein.
nm: Vrij.
avond: We sluiten de week af met een kaas- en wijnavond op de camping
(kostendelend).

Dag 8 (zaterdag):

Vertrek

Tijdens de vrije momenten kan je de streek verkennen, iets bezoeken of gewoon genieten van het
zwembad.
Bovendien kan je ter plaatse ook nog terecht voor volgende sporten: ping-pong, petanque, badminton
of volley.
Wie meer tijd wil om de streek verder te verkennen kan natuurlijk enkele dagen vroeger komen of
enkele dagen langer blijven.
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