HASPENGOUW
SPORTIEF
FIETSWEEKEND
1-2-3 JUNI 2018

Deinze is een stad in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, langs de rivier de Leie. De stad telt bijna
31.000 inwoners.

Gelegen in het hartje van de Leiestreek, op een boogscheut van Gent en Kortrijk, met tal van fiets- en
wandelmogelijkheden.
Fietsroutes zijn zeer gevarieerd : langs de Leie, door de natuur en Deurle waar kunstenaars inspiratie vonden
door die romantische Leie of in de prachtige dreven met grote villa's naar St.-Martens Latem of langs een
rustiger traject via Astene en Astene-Sas…..

In de omgeving zijn er verschillende uitstapmogelijkheden zoals graanstokerij Filliers, Bierbrouwerij
Canarus, Museum van Deinze en de Leiestreek, het schilderachtige Sint-Martens-Latem,...

De Ceder is gelegen te Astene in de Leiestreek tussen
Kortrijk en Gent. Het vakantiecentrum bevindt zich in een
bosrijke omgeving tegenover het Stadsbos van Deinze.
Gezellige taverne met terras, twee toffe speeltuinen,
minigolfterrein, 4.5 ha park, zwembad met sauna, infrarood
en jacuzzi, WIFI, ruime parking, fietsenberging, ...

Parijsestraat 34, 9800 Deinze (Astene)
Telefoonnummer: +32 9 381 58 85
E-mail: reservatie@deceder.be
Website: http://www.deceder.be

Speeltuin / Vergaderzaal / Tuin / Terras / Minigolf in de
buurt / Zwemmen mogelijk in de buurt /
Teambuildingmogelijkheden / Sauna / Fietsen beschikbaar
(gratis) / aan het bos / aan een natuurgebied / TV /
Openbaar vervoer (bushalte of station) op max. 500 meter
/ Bowlen in de buurt / Bubbelbad (Jacuzzi) / Lunchpakket
op aanvraag / Speciale menu’s (dieet, allergieën,...) (op
aanvraag) / Glutenvrije maaltijden (op aanvraag) / Kluisje
/ Petanquebaan / Binnenzwembad (hele jaar) / Infrarood
cabine / Oplaadpunt elektrische fietsen /
Ontspanningsruimte / Televisieruimte

Programma - Fietsmogelijkheden …
Onze club heeft gekozen voor formule half-pension
Vrijdagavond genieten wij van een avondmaaltijd, zaterdag van een ontbijt en een avondmaaltijd
en zondag van een ontbijt en een middagmaaltijd
Fietsuitstappen zijn mogelijk op vrijdag, zaterdag en eventueel ook op zondag.
Vlakke parcours kunnen gekozen worden in de nabijheid van de Leie of richting Sint-MartensLatem, Gent of Kortrijk. (Fietsroutes : Milieuroute, Gouden Rivierstreek, Elfdorpenroute, Bakens
van Kunst, …)
Gevorderden kunnen richting Oudenaarde fietsen en de Vlaamse Ardennen verkennen (Ronde
van Vlaanderen).
Kostprijs
voor 2 overnachtingen - 2 X ontbijt en 3 maaltijden :

2-persoonskamer : 130,00 euro
1-persoonskamer : 150,00 euro
Hoe reserveren

Mail sturen naar info@haspengouwsportief.be
en een voorschot van 70,00 euro per persoon storten
Bankrekeningnummer Haspengouw Sportief : 453-3030701-26
IBAN : BE59 4533 0307 0126 (BIC code : KRED BE BB)
Mededeling : voorschot fietsweekend 2018
Eind januari 2018 wordt het juiste aantal aan het hotel gemeld.
Voorlopig hebben wij 3 singles en 10 dubbele kamers gereserveerd

