Zomerprogramma 2019
Fiets- en wandeltochten
AVONDFIETSTOCHTEN
We fietsen elke donderdag vanaf 25 april 2019.
Je hoeft niet in te schrijven en meefietsen is gratis. (enkel leden zijn verzekerd)
De tochten zijn tussen 25 en 35 km. We rijden met een gemiddelde snelheid van
16 - 17 km/uur.
Als het weer niet al te best is op donderdag kan je tussen 18.15 en 18.30 uur
bellen naar 03/454.28.42 om te horen of de tocht nog doorgaat.
Praktisch:
Eerste tocht: donderdag 25/4/19
Laatste tocht: donderdag 12/9/19
Geen tocht op: 30 mei
Vertrekuur: 19 uur (18.30 u op 29/8, 5/9 en 12/9 )
Vertrekplaats: stadsplein Mortsel (fonteinen voor stadhuis)

DAGFIETSTOCHTEN
Mortsel - Temse - Mortsel
Datum:

1 mei 2019

Vertrekplaats:

Stadsplein Mortsel (“Maske”)

Vertrekuur:

10.00 uur, verzamelen om 9.45 uur

Afstand:

+/- 57 km

Eten/drinken:

lunchpakket en drinken meenemen
Er wordt wel gestopt onderweg om iets te drinken

Kosten vervoer:

nvt

Inschrijven:

ja, tot 25/4/19, via de site of per mail

Minimum aantal:

5 deelnemers

Breskens - Zwin
Datum:
Vertrekplaats:
Indien meerijden:
Vertrekuur Mortsel:

22 juni 2019
Mortsel, meerijden of eigen vervoer
verzamelen Bremveldlaan 53 Mortsel
9.00 uur, verzamelen om 8.30 uur

Afstand:

+/- 53 km

Eten/drinken:

lunchpakket en drinken meenemen
Er wordt wel gestopt onderweg om iets te drinken

Kosten vervoer:

leden: 10 euro, niet leden 15 euro

Inschrijven:

ja, tot 17/6/19, via de site of per mail

Minimum aantal: 5 deelnemers

Postel
Datum:
Vertrekplaats:
Indien meerijden:
Vertrekuur:
Afstand:
Eten/drinken:

7 juli 2019
Mortsel, meerijden of eigen vervoer
verzamelen Bremveldlaan 53 Mortsel
9.00 uur, verzamelen om 8.30 uur
+/- 52 km
lunchpakket en drinken meenemen
Er wordt wel gestopt onderweg om iets te drinken

Kosten vervoer:

leden: 8 euro, niet leden 13 euro

Inschrijven:

ja, tot 2/7/19, via de site of per mail

Datum:
Vertrekplaats:

4 augustus 2019
Stadsplein Mortsel (“Maske”)

Vertrekuur:

10.00 uur, verzamelen om 9.45 uur

Afstand:

+/- 54 km

Eten/drinken:

lunchpakket en drinken meenemen
Er wordt wel gestopt onderweg om iets te drinken

Inschrijven:
deelnemers

ja, tot 30/7/19, via de site of per mail

Minimum aantal:

5 deelnemers

Rupelstreek

Minimum aantal:

5

Heverlee Bos
Datum:
25 augustus 2019
Vertrekplaats:
Mortsel, meerijden of eigen vervoer
Indien meerijden: verzamelen Bremveldlaan 53 Mortsel
Vertrekuur Mortsel: 9.00 uur, verzamelen om 8.30 uur
Afstand:

+/- 50 km

Eten/drinken:

lunchpakket en drinken meenemen
Er wordt wel gestopt onderweg om iets te drinken

Kosten vervoer:

leden: 8 euro, niet leden 13 euro

Inschrijven:

ja, tot 20/8/18, via de site of per mail

Minimum aantal: 5 deelnemers

FIETSWEEKENDS
Chaam - Nederland 29/5 tot 2/6
Plaatselijke tochten vanuit Chaam in Nederland
inbegrepen:
Verblijf in vakantiewoning van woensdag tot zondag, alle maaltijden en dranken (lunchpakket voor het
middageten), verblijftaksen, begeleiding, ongevallenverzekering (enkel voor leden)
prijs:
leden Creactief Recreatie: 190 euro pp
niet leden: 220 euro pp
Kostendelend meerijden: 10 euro pp (persoon en fiets)

VOLZET
Vlaams Brabant 20/7 tot 22/7
Eerste dag vertrek vanuit Mortsel Ternat, de tweede dag van Ternat naar Leuven en de derde dag van
Leuven naar Mortsel.
inbegrepen:
Verblijf in kamer met ontbijt, verblijftaks, begeleiding, ongevallenverzekering (enkel leden)
Niet inbegrepen:
Avond en middagmalen, dranken en persoonlijke uitgave
prijs:
leden Creactief Recreatie: 130 euro pp
niet leden: 150 euro pp
toeslag singlekamer: 80 euro

Sijsele - Damme 31/8 tot 1/9
Plaatselijke tochten vanuit Sijsele
inbegrepen:
Verblijf in kamer en ontbijt, verblijftaksen, begeleiding, ongevallenverzekering (enkel voor leden)
niet inbegrepen: middagmalen, avondmalen, dranken en persoonlijke uitgave
prijs:
leden Creactief Recreatie: 60 euro pp
niet leden: 75 euro pp
Kostendelend meerijden: 15 euro pp (persoon en fiets)

toeslag singlekamer: 45 euro

Voor alle weekends en vakanties kan je online
inschrijven:
https://www.creactief.be/vakantie/

WEEKEND OPAALKUST
Opaalkust 8/6 tot 10/6
De Opaalkust in Noord Frankrijk, niet ver en toch prachtig. Ruige krijtrotsen, grote stranden, overblijfselen
van de ‘landing”, kleine dorpjes en mooie steden. Dit komen we allemaal tegen op het 3-daagse weekend.
inbegrepen:
Verblijf in kamer met half pension (21 nachten), verblijftaks, begeleiding, vervoer, ongevallenverzekering (enkel
leden)
Niet inbegrepen:
middagmalen, dranken en persoonlijke uitgave, inkomgelden
prijs:
leden Creactief Recreatie: 155 euro pp
niet leden: 170 euro pp

ANDERE VAKANTIES
•
Corsica van 11/4 tot en met 22/4
verblijf in mooie stacaravans in Calvi
vanaf 649 euro pp (vervoer, verblijf, maaltijden en dranken, begeleiding)
•
Kroatië en Slovenië van 2/8 tot en met 18/8
verblijf in mooie vakantiewoningen (1 week Kroatië en 1 week Slovenië), vervoer,
maaltijden, dranken en taksen
vanaf 749 euro pp

Creactief Recreatie is een afdeling van Creactief vzw.
Waarom zou u lid worden van Creactief Recreatie?
 Steeds als eerste op de hoogte van de activiteiten
 Ongevallenverzekering tijdens de activiteiten
 Gratis of tegen een verlaagde prijs deelnemen
 Je krijgt een attest voor je ziekenfonds (tot 100% terugbetaling)

En dit alles voor slechts 15 euro per jaar (oktober - oktober)

Creactief Recreatie Bremveldlaan 57 2640 Mortsel
03/454.28.42 www.creactief.be info@creactief.be
Maandag en woensdag van 14 tot 17 uur en 18 tot 20 uur
Vrijdag van 14 tot 17 uur

