
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 april – 9 april  2023 

Packraft Road Trip Pyreneeën 

600 euro 



 

Doel? 

Dagelijks avontuur opzoeken, genieten van de natuur, het gezellig maken.  Hiervoor zoeken we rivieren 

met geschikte waterstanden op, verplaatsen we het kamp telkens naar een mooi plekje, koken we in 

groep, slapen we in tenten of onder de sterrenhemel, ….  Om het geheel af te maken doen we dit aan 

een kampvuur, gaan we nog op jacht met de camera naar enkele mooie kiekjes van flora en fauna, met 

nieuwe vrienden die we leren kennen op de rivier overlopen we de dag, …..  Dus aan de 

wildwaterfanaten die graag dat stapje meer zetten in de wereld, aan de avonturiers die klaar zijn voor 

een unieke trip in de Pyreneeën :  tijdig inschrijven, want NU reeds zijn er nog maar enkele plaatsen 

beschikbaar… 

 

 

 

Slapen, eten, materiaal? 

Vermits we regelmatig onszelf verplaatsen, slapen we in tenten en liefst in snel in te pakken tenten… Kortom 

we nemen geen veldbed en heuse legertent mee. We trachten zoveel mogelijk de wilde natuur op te zoeken 

en verblijven met respect voor de natuur geheel volgens het “Leave No Trace” principe op afgelegen 

plaatsen. Pas dus je rugzak met benodigdheden hierop aan. Uiteraard neem je de noodzakelijke spullen mee: 

vaargerief, slaapgerief en chillgerief. De rest voorzien wij met plezier.  Heb je zelf geen (wildwater) packraft 

geschikt voor dit avontuur? We verhuren voor deze week een set voor 100euro. Laat even weten of je hier 

gebruik van wil maken. 

  

 

 

 

 



Locatie? 

We trekken richting de Pyreneeën, we zullen er volledig afhankelijk van de waterstanden, de meteo en 

de goesting in lekker eten kiezen voor de Franse of Spaanse kant, en wellicht ook geregeld wisselen.  

Aan de Franse kant hebben we een fris groene omgeving met dorpjes en weilanden van oude 

bergvolkeren die er niet meer weg willen, aan de Spaanse kant is het altijd zonnig, dor en geven de 

oude dorpjes met hun spaanse uiterlijk een gevoel van ver weg te zijn. Dit alles samen vormt een 

perfect wildwatermekka om met gelijkgezinden het avontuur op te zoeken. Het gebied is minder 

bekend en minder begaan voor de rivier-fanaat dan de andere klassieke gebieden, nochtans zijn er 

eindeloze mogelijkheden in alle mogelijke niveau’s. Je zal er dus wellicht meerdere jaren na elkaar 

naartoe gaan vanaf nu! Om nog maar te zwijgen van tapa’s zeker? 

 

 

Begeleiding? Niveau? 
 
Servaes Timmerman zal uw gastheer van dienst zijn en met plezier zijn versie van de Pyreneeën laten 

zien en zoeken naar wat dit eiland zo uniek en mysterieus maakt. De laatste 10 jaar is hij er meerdere 

keren naartoe getrokken, dus kennis van de regio is aanwezig! Voor vragen en dergelijke kan je bij 

hem terecht. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er een tweede gids meegaan zodat je telkens 

in kleine groep de rivier kan afvaren. We mikken op mensen die al een beetje ervaring hebben in het 

packraften op wildwater. Ben je echter iemand die geen schrik heeft en zeer snel weg is met 

technieken, dan zijn we er zeker van dat je hier een prima tijd zal beleven. Er zullen trouwens nog 

enkele mogelijkheden zijn om voor de cursus een weekend te gaan oefenen. We varen zowel op 

technisch niveau als door mooie landschappen. Afwisseling van adrenaline en ontspanning. 

Technische bijscholing van technieken in wildwater, rescue-en touwtechnieken, groep-management 

op de rivier, waterlijnen lezen, …. 

 

 

 



Verloop? 

Bij interesse kan je alvast even mailen of bellen. Na inschrijving zal je op de hoogte gehouden 

worden van de nodige informatie. Een info/start vergadering is gepland in februari, exacte 

datum en locatie krijgt de groep wanneer deze compleet is.  Voor transport is er alvast de optie 

voor 5 deelnemers om mee te reizen met Goliath, de bus van Outdoor Animation, die de 31de 

maart savonds of de 1ste april in de ochtend vroeg zal vertrekken. Hiervoor wordt een 

standaard-kostprijs van 90euro voor gevraagd. Deze mensen zullen zelf voor hun terug-reis 

moeten zorgen. Met het vliegtuig van Pau is het meest logische, daar zullen we eindigen de 

laatste vaardag.  De 2de in de ochtend verwachten we iedereen aanwezig op het afspraakpunt 

ter plaatse. Van hieruit start het avontuur en kunnen we in geen geval zeggen hoe het hele 

traject zal verlopen. De laatste dag, de 9de, zullen we afhankelijk van ieders plannen om terug 

te keren, verder te reizen, … bekijken waar we naartoe gaan of eventueel splitsen. Afzetten aan 

de luchthaven van Pau behoort alvast tot de opties. Na enkele weken zal je een link ontvangen 

met de foto’s en bij een gezellige avond houden we dan een reünie waar volgende plannen 

kunnen gemaakt worden! 

 

Kostenplaatje? 

Je betaalt voor begeleiding, logistieke ondersteuning bij de groepskeuken, professionele fotoreeks van je acties op de rivier, plezier naast de beek, safety-cursus, techniek-training, …. 

Het transport heen en terug van België moet je zelf regelen, maar zoals dus eerder aangegeven zijn er al enkele heen-opties. Het overnachten zal deels wildkamperen zijn, indien we 

een camping nemen moet je je hier financieel niets van aantrekken. Het eten wordt in groep geregeld, de aankopen hiervan net als eventuele drank wordt dus in groep beslist door 

het maken van een potje. Er zijn ook tal van leuke restaurant-opties die we in groep kunnen bekijken. Indien je je alvast wil inschrijven, kan dat via deze inschrijfstrook: 

https://goo.gl/forms/UPcSupdeNc2dqyFq2 

Je inschrijving is pas definitief na betaling van een voorschot van 250euro.  We gaan de inschrijvingen afsluiten op 13 februari, zorg er dus voor dat je tijdig een beslissing maakt. 

 

 

 

https://goo.gl/forms/UPcSupdeNc2dqyFq2


 


