Fietstocht
Op zaterdag 3 juni 2017 wordt de jaarlijkse fietstocht georganiseerd naar de Utrechtse
Heuvelrug. Deze keer is gekozen voor een 1-daagse tocht.
U kunt vanuit Doorn bijvoorbeeld kiezen voor de
Lustwaranderoute. Het oostelijke deel van de
Lustwaranderoute toont een ander gezicht van de
Utrechtse Heuvelrug. U fietst door de weelderige
bossen van de boswachterijen Leersum en
Amerongen. De bossen die de Heuvelrug bedekten
waren aan het einde van de 17e eeuw door toedoen
van mens en dier verdwenen. De Heuvelrug
bestond uit heidevelden en zandvlakten. Na 1800
zetten de landgoedeigenaren de woeste gronden om
in productiebossen. In het noorden grenst de Heuvelrug aan het open landschap van de
Gelderse Vallei, in het zuiden maken de heuvels plaats voor het rivierlandschap.
Uiteraard zijn er ook andere fietstochten vanuit Doorn beschikbaar.
Programma:
08.15 uur
09.45 uur
10.00 – 10.30 uur
10.30 uur
10.45 – 17.30 uur
18.00 – 20.00 uur
20.00 uur
Ca. 21.30 uur

Vertrek vanuit Leiden
Aankomst bij Brasserie Rodestein in Doorn
2x Koffie/thee met gebak
Uitdelen van de fietsen en fietsroutes
Gelegenheid om aan de hand van één van de fietsroutes de
mooie omgeving te ontdekken.
Diner bij Brasserie Rodestein
Vertrek naar Leiden
Aankomst Leiden.

De prijs voor deze fietstocht bedraagt € 35,00 per persoon
voor leden en 1 introducé. Deze prijs in inclusief koffie/thee
met een gebakje bij aankomst in Doorn, fietshuur van een
gewone fiets en een driegangen diner aan het einde van de
dag.
Wilt u liever een elektrische fiets dan gelieve u dat bij uw
betaling aan te geven en dient u bij het bedrag van € 35,00
per persoon nog € 10,00 per persoon extra over te maken.
U dient het verschuldigde bedrag voor 1 mei 2017 over
te maken op Ing IBAN rekening NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging
Universiteit Leiden onder vermelding van “Fietstocht” waarna uw inschrijving definitief
is.
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