De route van de Tour de Frans 2019 staat vast en we durven hardop te zeggen “het
wordt een hele mooie route” en we doen met recht de naam Tour de Frans eer aan.
De zomervliegweek gaat op zondag 30 juni van start en duurt t/m zondag 7 juli.
Je kunt een volle week meegaan, maar verkies je ervoor een gedeelte ervan mee te
gaan, dan is dat ook geen enkel probleem. Flexibiliteit ten top.

De route.
Zondag 30 juni.
Vertrek vanaf Seppe via Lens (Fr) en Deauville naar onze eindbestemming Jersey
(kanaaleilanden). Ca 308 nm.

Maandag 01 juli.
Vanaf Jersey via Quiberon en Saint Pierre d’Oleron langs de kust naar Biscarosse. Ca
324 nm.

Dinsdag 02 juli.
Voor de liefhebbers watervliegen op een SEP toestel onder leiding van ervaren lokale
instructeurs.
We worden als vliegclub voor 1 dag lid (verzekering e.d.), waardoor de liefhebber
tegen het mooie tarief van € 195,-- per uur kan watervliegen.

Op het eind van de middag vertrekken we naar Bordeaux Leognan Saucats, een
stukje van slechts 30 nm.

Woensdag 03 juli.
Een vliegvrije dag om de stad Bordeaux te verkennen, maar
nog leuker, we maken een wijntoer naar Montagne Saint
Emilion en omgeving. Een degustatie (proeverij) gaan we
zeker niet uit de weg.

Donderdag 04 juli.
Een trip van 289 nm over de Pyreneeën met tussenstops op Santa Cilia de Jaca (Esp)
en op Andorra (Esp) naar het vestingstadje Carcassonne in het departement Aude.

Vrijdag 05 juli.
We gaan op weg naar ons einddoel Bourg en Bresse via Montpellier Candillargues
(kleine veld) en het mooie veld van Gap Taillard. Vliegafstand totaal 289 nm.
Zaterdag 06 juli.
Vanuit Bourg en Bresse volop mogelijkheden voor een mooie vlieguitstap en wellicht
toveren we (bij voldoende belangstelling) een interessante vliegrally uit de hoge
hoed. Hij ligt al klaar.

Zondag 07 juli.
We vertrekken weer richting Seppe. Het idee is via Auxerre en Lognes (Parijs) te
vliegen, maar de route is sterk afhankelijk van het te verwachten weer. Maximale
afstand is 372 nm.
Algremeen.
Naast je individuele vliegkosten moet je rekening houden met een inschrijving
bijdrage van € 25,-- bij een volle week en € 15,-- bij gedeeltelijke deelname.
De hotelaccommodaties tijdens het hoppen worden centraal geregeld en zijn meestal
gratis te annuleren in geval van slecht weer. In Bourg en Bresse dien je zelf een hotel
te reserveren. Kamperen op het veld is ook mogelijk .
Reserveer in Bourg je hotel op tijd (zeker wat betreft het Ibis hotel naast het veld),
want de hotels lopen al vroeg vol. Ibis Aire de Bourg-Jasseron, Autoroute des Titans,
01250 Jasseron. Tel: +33 4 74 22 30 80.
Heb je nog weinig buitenland ervaring, dan hoeft dat geen probleem te zijn, want we
delen je dan in bij een meer ervaren vlieger. De beide club Robins zijn de gehele
week beschikbaar. Ben je nog leerling en heb je een instructeur die (gedeeltelijk) mee
wil, dan passen we dat in.
Uit ervaring weten we dat partners graag meegaan en dat kan ook weer dit jaar.

De Tour de Frans 2019 is een vliegweek van – voor - door Vliegclub
Seppe leden
Heb je vragen of speciale wensen, spreek dan een van de commissieleden aan.
•
•
•

Gijs van Abeelen, 06.54356553
Philip Musch, 06.50604440
Peter van de Zande, 06.53719766

Inschrijven kan nu via www.vliegclubseppe.nl → activiteitenkalender → inschrijven.

