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Als je het heerlijk vindt om in en om de bergen actief bezig te zijn dan is deze reis een absolute aanrader! 
Raften, rotsklimmen/abseilen, 2-daagse hike met bivak en klettersteigen, deze week zit boordevol activiteiten 
dus tijd om je te vervelen is er niet. 
Elke dag staat er weer een ander uitdagende en afwisselende activiteit op het programma. Wat denk je ervan  
om de bergen in te gaan en daar te klimmen langs een gezekerde route of om te overnachten in de bergen. 
Uiteraard zijn alle activiteiten onder begeleiding van professionele en gediplomeerde instructeurs. 
Op de camping hebben we genoeg mogelijkheden om met elkaar lekker te ontspannen en te genieten van de 
omgeving. 

Verblijf 

Op een camping die ligt op 1100 meter hoogte op een fantastische locatie tussen de bergen, bomen en weilanden in 

het gebied de Ariège. De Ariège is een nog ongerept gebied, met een rijke verscheidenheid aan planten en dieren. 

Rondom de camping zijn er volop wandelmogelijkheden.  

Activiteiten 

Het programma: 

Maandag: in de ochtend vertrek je vanuit Woerden, eind van de middag overnachten we onderweg op een camping 

in Frankrijk. 

Dinsdag: rond de middag kom je aan op camping les Sapins. Opbouw van ons kamp en ’s middags ontspannen. 

Woensdag: Vandaag gaan we klimmen in Ax les Thermes. 

Tijdens deze avontuurlijke dag kan iedereen op zijn eigen niveau klimmen. Na het oefenen met het leggen van de 

knopen en de zekertechnieken leer je ook de basistechnieken van het zelfstandig zekeren. 

Abseilen van de rotsen behoord ook tot het programma! 

Donderdag: vandaag gaan we raften! 

We beginnen op de bovenloop van de Aude, wat een spectaculair begin van de tocht is. De smalle, rotsachtige rivier 

gaat langzaam over in een wat rustiger stuk waar alle technieken uitgebreid worden geoefend. Dat is ook nodig, want 

het rustige stuk gaat in de laatste kilometers over in een smalle kloof, de Défilé de Pierre-Lys. Het moeilijkste stuk van 

de rivier vormt een mooie afsluiter... 

Vrijdag: ’s ochtends krijg je een uitleg over het oriënteren met kaart en kompas. 

Halverwege de middag vertrekken we naar de bivakplek in de bergen waar we koken op ons eigen gemaakte vuur en 

overnachten in ons zelfgemaakte bivak (op ca. 2000m!). 

Zaterdag: nadat we op deze mooie bivakplek zijn wakker worden, hiken we via een bijzonder mooie route weer terug 

naar de camping waar we in de middag weer aankomen. 

Zondag: vandaag besteden we bijzonder aandacht aan God. 

Maandag: Via Ferrata in Andorra 

Het is vroeg op staan, want we vetrekken richting Andorra om de verticale uitdaging op te zoeken op de rotswanden 

van de via ferrata van Canillo. Deze rots biedt een aantal mooie routes van verschillende niveaus. We beginnen met 

een via ferrata waar we door middel van een paar bruggetjes enkele kloofjes oversteken. Dan begeven we ons op de 

hoofdwand in een via ferrata die steil omhoog loopt. Daar klimmen we omhoog met (als het mee zit!) een heerlijke 

zon op onze rug en een prachtig uitzicht over de diepe dalen van Andorra. Eind van de middag nemen is er nog de 

mogelijkheid om een kijkje in de stad Andorra te nemen en daar gezamenlijk een hapje eten. 

Dinsdag: Canyoning 

Je gaat gekleed in een lange broek en jasje van neopreen om je te beschermen tegen de kou en stenen. Verder heb je 

een helm op en een canyongordel om, zodat je veilig kunt abseilen en langs moeilijke passages kunt komen. Als je  

iteindelijk alles aan en om hebt ga je al lopend, klauterend, glijdend, spingend en abseilend door de canyon en begeef 

je je in een zeer mooie omgeving waar je normaal niet zo snel komt! 

Woensdag: eigen invulling van bijvoorbeeld: zwemmeer Belcaire, wolvenpark Orlu 

Donderdag: opruimen en vertrek (6.00 uur) 

Na een fantastische week vertrekken we eind van de middag weer naar Nederland hier hopen we begin van de avond 

weer veilig aan te komen! 
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Vervoer 

Je reist per busje vanuit Woerden. 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

•  Altijd te porren voor actieve activiteiten. 

 

Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Overnachtingen op de camping in ruime 8- persoonstenten met veldbedden 

• Begeleiding activiteiten door professionele en gediplomeerde instructeurs 

• Begeleiding ter plaatse (contact camping, info omgeving etc.) 

• Buitensportactiviteiten pakket:2-daags hike + bivak, raften, rotsklimmen, via ferrata en canyoning 

• Gebruik groeps- en kooktent en alle daarbij behorende materialen (pannen, schalen, koffiezetapparaat, 

koelkast, tafels en banken) 

• Gebruik overige benodigde materialen (tbv. bivak) 

Exclusief: 

• Eten en drinken 

• Persoonlijke uitgaven en eventuele excursies 
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