November 2021

MTB Avontuur
De Roc d ’Azur in 20222

Ga je mee?

WAT & HOE

By Peyton Davis

Aanbieding om samen met MTBtraining volgend jaar mee te doen
aan de Roc d’Azur – van 5 t/m 9 oktober 2022.
Dit jaar, 2021, ging de Roc d’Azur door, na het Covid jaar van 2020.
Er stonden weer 14.000 mountainbikers aan een startlijn, verspreid
over 5 dagen.
De Roc d’Azur, elk 2e weekend van oktober en de 3 dagen er voor,
aan de Cote d’Azur van Fréjus, is een evenement voor iedereen. De
grote dames en heren komen er racen voor hun seizoens finale op
de zondag en de weekend warriors en minder elite renners komen
er hun krachten meten met de hellingen van 25%, de mythische
afdalingen en het strand aan het einde van de rit.

ACCOMODATIE
Camping met eigen
tent/caravan, een stacaravan of
‘pod’

VERBLIJF
Van zaterdag 1 t/m zondag 9
oktober 2022

INCLUSIEF
Parcours verkenning, hulp met
inschrijving of accomodatie en
alle MTB tips & tricks die je
nodig hebt.

Wat het inhoudt:

Praktisch:
B.Kreijtz

B.Kreijtz

De Roc d’Azur is voor iedereen: Er is gravel, Enduro,
XCO wedstrijden en toertochten – Het is voor iedereen
een feest, ook voor meereizende niet-fietsers!
Je komt op eigen gelegenheid naar Frejus. Dat kan
alleen, met 2 of meer. Bij aankomst is je accomodatie
geregeld.
Samen met MTBtraining kun je het parcours, de
hellingen en een aantal lastige passages vast rijden en er
op oefenen. Uiteraard doen we dat samen onder veilige
omstandigheden.
Samen de startnummers ophalen en elkaar helpen bij
het aannemen van jasjes bij de start en bidonnen
aangeven op het parcours.
Iedereen kan aangeven of er samen of apart gegeten
wordt.

Deze aanbieding is voor iedereen die
een training, schema’s of winter-serie
heeft gevolgd bij MTB training.
Met Nederlandse begeleiding en een
Frans netwerk ontzorgen we je verblijf
en je voorbereiding en is ons doel
een mooi fiets avontuur te beleven.
Als je deelneemt is dit voor eigen
risico – de kosten zullen dekkend zijn
wat betreft accomodatie met een
realistische bijdrage voor de planning
en begeleiding. (ongeveer €500 voor
accomodatie & begeleiding)
Een extra week vooraf ter
voorbereiding is mogelijk in Le Gard,
op 250km afstand. Hier kun je
wennen, trainen en getraind worden.
Meer informatie: info@mtbtraining.nl
subject=Roc d'Azur 2022

Meer info

Wil je meer informatie?
Aarzel dan niet te bellen of te mailen.

B.Kreijtz

Sluiting van aanmelding op 1 april 2022

