Bikes & Belgium Wintereditie

Fiets! ROUTE 5
Fietsen langs de mijnen en het water
in Beringen
Winter of niet, als fietser krijg je het in de provincie Limburg altijd warm.
Zeker met deze 62 km lange route langs het mijnerfgoed, die het mijn
verleden combineert met mooie landschappen.

Hoogtepunten onderweg:
be-MINE, avonturenberg en mijn-museum, De Vallei van de Zwarte Beek, Kasteelbrouwerij Ter Dolen, mijnsite De Schacht

FIETS JEZELF WARM TIJDENS DE WINTER
Ook voor fietsers wordt het een ongewone winter, nu het ernaar uitziet dat wel
véél meer tijd buiten zullen doorbrengen. Om jou goed op weg te helpen tippen
Fiets! en toerismejournalist Johan Lambrechts elke week een inspirerende en
winterse fiets- of mountainbikeroute die zeker niet mag ontbreken op jouw
bucketlist.
Wij stippelden zes verschillende routes uit die je zullen warm houden tijdens de
winter, een mountainbikeroute in Herentals tot de Hermesroute in Ronse.
Geniet van de natuur, overwin de (technische) obstakels en beleef een deugddoende uitdaging!

Jouw fiets in topvorm dankzij accessoires
Tijdens een fietsrit in de winter is een goede uitrusting key! Wij zeggen
niet voor niets; goed uitgerust is goed vertrokken. Fietsaccessoires dragen
bij aan jouw veiligheid, comfort en gemak op de fiets. Wil je volledig voor
bereid zijn, dan zijn een fietsslot, goedwerkende bel, goede verlichting,
warme / regendichte kledij én een rugzak een must.
Kan je niet wachten om deze leuke fietsroutes te ontdekken? Bekijk dan
snel even onze webshop en bestel de accessoires nu al vanuit je zetel!
Meer info? https://www.fiets.be/accessoires
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Fiets! ROUTE 5

Fietsen langs de mijnen en het water in Beringen

Startpunt: be-MINE, Koolmijnlaan 201, 3580 Beringen.
Eindpunt: be-MINE, Koolmijnlaan 201, 3580 Beringen.

62 KM

Knooppunten: 341 – 310 – 518 – 307 - 308 - 309
- 274 - 273 - 539 - 538 – 317 – 316 – 311 – 304 –
306 – 343 –345 – 503 - 341
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