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Infofiche Tweedaagse Semois 2020 

 

Bedankt voor je interesse in de activiteiten van Fagus Outdoor. Deze infofiche bevat alle informatie 

over de tweedaagse packrafttocht op de Semois. Deze activiteit vindt plaats op 27-28 juni 2020.  

Inhoud 

Twee dagen verkennen we de prachtige natuur van de Semoisvallei. Met onze packrafts kronkelen 

we via de meanders van de Semois van Florenville tot Cugnon, een traject van 40 km. Onderweg laten 

we ons overweldigen door de natuur en nemen we zo veel mogelijk van onze omgeving in ons op, 

zonder de rivier uit het oog te verliezen uiteraard. Om ons avontuur af te sluiten maken we een pittige 

maar mooie boswandeling om de vallei achter ons te laten en terug aan de startplaats te komen.  

Er is geen ervaring met packraften nodig voor dit avontuur. Onderweg leer je de boten goed kennen 

en krijg je de nodige uitleg over vaartechnieken. We zien hoe je de rivier kan lezen om hindernissen 

te ontwijken en efficiënt te varen. Vanop het water ontdekken we een hele verscheidenheid aan 

vogels en overal langs de oevers zijn beversporen. Met wat geluk kunnen we zelfs een bever zien!  

Traject 

Het startpunt van ons avontuur is het station van Bertrix. Hier spreken we af met de hele groep en 

nemen we de trein tot Florenville. Vanaf het station van Florenville is het nog 30 min wandelen tot de 

instapzone langs de Semois. Van Florenville varen we tot in Herbeumont (25 km) waar we bivakkeren 

op een camping aan de oever van de rivier. Op zondag varen we van Herbeumont tot Cugnon (15 km). 

In Cugnon stappen we uit, laten we de vallei achter ons en wandelen terug naar de startplaats aan het 

station van Bertrix (10 km).  

Timing 

Zaterdag 

- 9u30: Afspraak station van Bertrix, Rue de la Gare, grote parking rechts 

- 10u: Trein richting Florenville + 30 min wandelen tot instapplaats 

- 11u30: Vertrek met packrafts richting Herbeumont 

- 17u: Aankomst camping + bivakkeren 

Zondag 

- 8u: Opstaan en ontbijt 

- 9u30: Vertrek met packrafts richting Cugnon 

- 14u: Wandeling Cugnon – Bertrix 

- 17u: Aankomst Bertrix en vertrek huiswaarts 

Vervoer 

Afspraakplaats is het station van Bertrix (+- 2 uur rijden vanuit Antwerpen). Je regelt je eigen vervoer. 

Het station van Bertrix is met de trein bereikbaar. Zodra de groep zich gevormd heeft, wordt er een 

link doorgestuurd om te carpoolen. Meerijden met de wagen van de organisatie vanuit Antwerpen is 

een optie (€ 20 retour).  
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Maaltijden 

De maaltijden voor deze tweedaagse moet je zelf voorzien. Voorzie 1x ontbijt, 2x lunch en 1x 

avondmaal en energierijke snacks. Er is een taverne op de camping waar we ’s avonds iets kunnen 

drinken. Voorzie de mogelijkheid om 2L water mee te nemen in de packraft. Drinkwater kan bijgevuld 

worden op de camping.  

! Interessant ! 

Je kan voor deze tweedaagse een voedselpakket bestellen. Het pakket bevat 1x ontbijt 

(havermout/muesli), 2x lunch (maaltijdkoeken), snacks en een gevriesdroogde avondmaaltijd (rijst of 

pasta). Het pakket kost € 40. Vermeld bij je inschrijving eventuele allergieën en je voorkeur voor pasta 

of rijst. Beide opties zijn vegetarisch. Alle maaltijden zullen te bereiden zijn met warm water. 

Overnachting 

We bivakkeren op een camping in Herbeumont. We slapen in tenten. Een sanitaire blok met WC is 

aanwezig. De overnachting zit mee in de basisprijs. Onder normale omstandigheden kunnen we een 

kampvuur maken op de camping om het nog gezellig te maken. 

Prijs 

De basisprijs voor de tweedaagse bedraagt 125 euro.  

- Inbegrepen 

o Huur packraftset (packraft, zwemvest, peddel) 

o Begeleiding door expert in packraften, gepassioneerd bioloog en bushcrafter 

o Treinrit Bertrix – Florenville 

o Overnachting op camping 

o Een onvergetelijk avontuur! 

 

- Niet inbegrepen 

o Vervoer heen en terug 

o Maaltijden en dranken (optie voedselpakket € 40) 

o Eventueel huur van extra (kampeer)materiaal 

Deelnemen aan de tweedaagse met eigen packraftmateriaal kan uiteraard ook. Dan krijg je een 

korting van € 40. Een zwemvest is verplicht en kan eventueel gehuurd worden (€ 8 per dag). 

Inschrijven  

Inschrijven voor de tweedaagse doe je via dit inschrijvingsformulier. Volgende gegevens zullen 

gevraagd worden: 

- Naam en voornaam van alle deelnemers 

- Aantal personen waarvoor je wenst in te schrijven 

- Aantal voedselpakketten (rijst/pasta) die je wenst te bestellen 

- Eventueel bijkomend materiaal dat je wil huren of eigen packraftmateriaal dat je voorziet 

- Of je wil meerijden met de auto van de organisatie vanuit Antwerpen  

Je ontvangt een antwoord op je inschrijving met het verschuldigde bedrag en een betalingsverzoek. 

Zodra de betaling ontvangen is, is je deelname bevestigd.  

Er kunnen maximaal 9 personen deelnemen aan de tweedaagse.  

https://fagusoutdoor.be/semois-avec-toi/
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Materiaal 

Het materiaal dat je nodig hebt voor twee dagen gaat mee op de boot. Je rugzak ligt vooraan op de 

boeg van de packraft. Tijdens de wandelingen moet je je eigen materiaal en de packraftset (5 kg) zelf 

kunnen dragen. Voorzie daarom een degelijke rugzak waar alles in kan. De packraft zal in een aparte 

zak zitten die aan de buitenkant van de rugzak bevestigd of in de hand gedragen kan worden.  

Verpak materiaal dat niet nat mag worden waterdicht in droogzakken of herbruikbare plastic zakken. 

 Packraften Kledij 

 

• Regenjas + regenbroek 

• Sneldrogende en warme kledij onder- en bovenlichaam 

• Lichte (sport)schoenen die nat mogen worden 

• Neopreen sokken (huurprijs €2/dag) 
 

Wandelen 
Bivakkeren 

Kledij 

 
Droge reservekledij 

• Wandelschoenen + sokken 

• Kledij voor onder- en bovenlichaam 

• Ondergoed 
 

Materiaal 

 
Kampeergerief 

• Tent 

• Matje 

• Slaapzak (± 5°C) 
 

Kookgerief 

• Bord/gamel, bestek, beker 

• Gasvuurtje + gasbidon, afhankelijk van maaltijden 
 
Grote rugzak (60-80L) voor kampeergerief en packraft 
Drinkbus(sen), minstens 2L 
 

Extra  
materiaal 
huren? 

Neopreen sokken €2 per dag 

Neopreen handschoenen €2 per dag 

Tent 2 pers €20 per nacht 

Slaapzak, matje? Laat dit even weten en we bekijken de opties.  

  

 

Nog vragen over deze tweedaagse? Aarzel niet om contact op te nemen via info@fagusoutdoor.be!  

 

Avontuurlijke groeten,  

 

Mathias 

Fagus Outdoor 

  


