
 
 

Beste Leden, 
 
Parijs-Hamme is verkend! 
 
Tijd voor inschrijving van Parijs-Hamme! 
Iedereen kan mee door voorschot van 100€ te storten op de clubrekening met melding 
Parijs+naam VOOR 14 Juli! Stuur ook een mail naar mark.peeraer@telenet.be zodat we 
een overzicht hebben. 
Totaalprijs voor de driedaagse bedraagd 150€. 
Inbegrepen is: 
  -Busreis + fietstransport 
  -2 x hotel + ontbijt 
  -1 x avondeten sportbuffet 
 
Door de Club gesponsord 

- Bevoorradingen - middagpicknick 
- Volgwagens + nog een deel van jullie hotelverblijf 

 
Door jullie zelf mee te nemen 

- Picknik voor eerste dag + drank 
- Sportrepen en sportdrank (water zal aanwezig zijn) 
- Avondeten eerste avond nog zelf te betalen 
- 50€ cash eindbedrag 

Programma: 
Dag1 vrijdag 10 augustus 
 

- Afspraak 6:00H kaai Hamme voor inladen bus en fietsen 
- 7:00H stipt vertrek met bus naar Parrijs 
- 12:30H aankomst Eifeltoren 
- 13:00H Picknick onder toren zelf mee te brengen 
- 14:00H vertrek met fiet etappe 1 Parijs-Compiègne 

o A-B 117KM 
o B-C 82KM 

- 18:00H voorzien aankomst Hotel La Flandre in Compiègne 
- 19:30H avondeten zelf te betalen 

Dag2 zaterdag 11 augustus 
 

- 7:30H ontbijt 
- 8:30H Vertrek etappe 2 Compiègne – Valenciennes 152KM 
- Tussenstops en picknick zijn voorzien 
- +/- 17:00H aankomst in Novotel Valenciennes  
- Zwembad en avondeten zijn inbegrepen in de prijs 
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Dag3 Zondag 12 augustus 
 

- 7:30H ontbijt 
- 8:30H vertrek etappe 3 Valenciennes – Hamme 160KM 
- Tussenstops en picknick  zijn voorzien 
- Geschatte aankomst in Hamme rond 18:00H 

 
 
 
Niet alleen de mensen die op de poll gereageerd hebben kunnen dus mee maar iedereen is 
nog welkom. 
 
Inschrijvingsstop op 40 deelnemers meer fietsen kunnen niet mee! 
 
Wij hopen alvast op een mooie opkomst en een leuke rit met veel plezier en mooie 
herrinneringen! 
 
Groeten het Bestuur, 
 
 

PS: Clubrekening BE64 6528 0475 7552 + mail sturen naar Mark Peeraer 
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