29e Noordhollandse
Fiets4Daagse Schoorl
23 T/M 26 JUNI 2015

• Fietsen door het mooiste en breedste duingebied van Nederland
• Afstanden van 40, 60 of 100 km
• Door polder de Schermer en West-Friesland met een
bezoek aan de Broekerveiling

• Feestavond met verloting op donderdag 25 juni
• Fiets mee voor het goede doel: MyBeach
• Ook E-bikes van harte welkom

Schoorl ligt ten noordwesten van Alkmaar in een schitterend gebied waar polders,
bos, duinen en strand het landschap vormen. Fietsen is hier altijd een belevenis. In
deze fietsvierdaagse leer je elke dag een andere kant van het Noord-Hollandse
landschap kennen. Je kunt kiezen uit afstanden
van 40/45, 60 of 100 km per dag. Het is ook
mogelijk om minder dan vier dagen te fietsen.
Alle routes zijn uitgepijld.

START- EN FINISH

INSCHRIJVEN

Grandcafé Restaurant Hotel
De Viersprong, Schoorl
Start dagelijks tussen 9.00 – 12.00 uur
Finish dagelijks tot 17.00 uur

Voor-inschrijven kost € 13,- en is t/m 7 juni
mogelijk via www.fiets4daagseschoorl.nl
Inschrijven op de dag zelf is voor € 16,- ook
mogelijk.

ROUTES

ACCOMMODATIES

Dag 1 – 23 juni
Hollands Noordenroute
Het middelpunt van deze tocht is het stadje
Schagen met haar karakteristieke hoektorens.
De afstand van 100 km heeft als verste punt
het vroegere eiland Wieringen.

Vakantiehuizen
-A
 an Zee, www.aanzee.com
of 072 - 581 57 91
-J
 amarco, www.jamarco.nl
of 072 - 509 14 92

Dag 2 – 24 juni
Westfrieslandroute
Er wordt gefietst door leuke dorpjes maar ook
door polders en recreatiegebied Geestmer
ambacht. De 100 km doet Medemblik aan.
Dag 3 – 25 juni
Duinenroute
Deze route loopt voor het grootste deel door
het Noord-Hollandse duingebied. De 100 km
doorkruist de Wijkermeerpolder.

foto’s: Cees Lansbergen

Dag 4 - 26 juni
Schoorl- en Schermerroute
Deelnemers aan de 40 en 60 km fietsen door
de prachtige omgeving van de gemeente
Bergen. De afstand van 100 km doorkruist de
polder De Schermer.

Hotels
-G
 randcafé-Hotel De Viersprong,
www.4sprong.nl of 072 - 509 12 18
-D
 e Herberg, www.herbergvanschoorl.nl
of 072 - 509 12 60
-D
 opersduin, www.dbhschoorl.nl
of 072 - 509 12 74
-R
 estaurant & Hotel Merlet, www.merlet.nl
of 072 - 509 36 44
-S
 trandhotel Camperduin,
www.strandhotel-camperduin.nl
of 072 - 509 14 36
Campings
-C
 amping “De Bregman”,
www.campingdebregman.nl
of 072 - 509 19 59
-C
 amping De Kolibrie, www.dekolibrie.eu
of 0226 - 39 45 39
-K
 ampeerterrein Buitenduin,
buitenduin@hetnet.nl of 072 - 509 18 20

ORGANISATIE
Le Champion
info@lechampion.nl
072 - 5338136

