Wandelestafette van Volendam naar Barcelona

april-juni 2016

Elke drie jaar proberen we met onze vereniging een estafette-wandeltocht te organiseren naar een mooie
en indrukwekkende bestemming, waarbij plezier, saamhorigheid, sportiviteit en voor velen ook geloof
centraal staat. In het recente verleden zijn we onder meer naar Lourdes, Santiago de Compostela en Rome
gewandeld. Voor 2016 hebben we het idee omarmd om Barcelona als eindbestemming te kiezen.
Deze hippe stad is van oudsher een gewilde en
aansprekende bestemming met haar temperament, haar
aangename klimaat en haar vele bezienswaardigheden.
Eindpunt van de tocht zal zijn de wereldberoemde
kathedraal La Sagrada Familia.
Aan het einde van de tocht hopen we met zoveel mogelijk
wandelaars die hebben deelgenomen tegen een
aantrekkelijk tarief voor een weekend naar Barcelona te
reizen om met tapas en wijn de goeie afloop van de tocht
te vieren en tevens Barcelona te bezichtigen en te
‘ondergaan’.

De exacte route moet nog worden bepaald, maar
deze zal deels door Duitsland gaan en dan via het
Oosten van Frankrijk richting Spanje. De tocht start
begin april 2016 en we hopen eind juni 2016 in
Barcelona aan te komen. Iedere groep wandelt vijf
dagen over een afstand van ongeveer 100 kilometer.
Op het vooraf vastgestelde eindpunt wordt het stokje
overgegeven aan de volgende groep die daar staat te
wachten. Voor de nieuwe groep is dat het beginpunt.
Omdat het een estafette is zijn er wat regels waaraan
iedere groep zich dient te houden. Daarover wordt u
te zijner tijd ruimschoots geïnformeerd.
Een wandelvakantie is een relatief
goedkope manier van vakantie vieren,
waarbij je ook nog eens gezond en sportief
bezig bent. Daarnaast kweekt het
saamhorigheid en soms ook
vriendschappen voor het leven. Er is geen
minimum- of maximumleeftijd aan
verbonden, maar een beetje conditie maakt
het wel wat prettiger. Wij hopen ook jongere
groepen te enthousiasmeren om deel te
nemen aan deze tocht.
Mocht u met een groep of alleen mee willen
doen, dan kunt u dat tot 1 maart 2015
aangeven bij de organisatie via
barcelona@nloopie.nl.
Geef daarbij uw telefoonnummer op en het aantal personen waaruit de groep (vermoedelijk) zal bestaan. U
kunt zich ook als individu opgeven. Bij meerdere individuele inschrijvingen proberen we daar ook een groep
van samen te stellen.
Als het aantal aanmeldingen voldoende is om de tocht doorgang te kunnen laten vinden, dan gaan wij daar
na 1 maart 2015 mee aan de slag. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht, ook als de tocht onverhoopt
niet door zou gaan. Wij verwachten echter dat de tocht snel vol zal ‘lopen’.

