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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 

Een greep uit de mogelijkheden: 

• Klimmen in Ax les Thermes 

• Raften 

• Workshop kaart/kompas lezen 

• Overnachting in de bergen 

• Hiken 

• Canyoning 

• Bezoek aan Andorra! 

• Laatste dag vrije activiteit, bijvoorbeeld bezoek zwemmeer Belcaire, stadje Foix of wolvenpark Orlu. 

 

Vervoer 

Je reist per busje vanuit Woerden. 

• Heenreis: vertrek maandagochtend 19 juli, aankomst dinsdagmiddag 20 juli. 

• Terugreis: vertrek vrijdagochtend 30 juli, aankomst vrijdagavond 30 juli. 

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. 
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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 


