
SPORTVAKANTIES
FIETSEN  |  VOETBAL  |  MARATHON  |  TRIATLON  |  YOGA

WINTER 2019 - ZOMER 2020



TUI CYCLING CENTER powered by Bidong

TUI SPORTS
Sinds 2016 is TUI Sports een garantie op een kwalitatieve sportreis. 
Met een brede waaier aan sporten, hotels en bestemmingen heeft 
TUI Sports voor elk wat wils. Het startpunt van onze sportvakanties 
zijn de sporters die op zoek zijn naar de meest kwalitatieve beleving 
en omgeving om zich voor te bereiden op hun sportieve prestaties 
maar waar er ook voldoende ruimte is voor ontspanning en een 
welverdiende vakantie. 

Zo zijn we dé specialist in fietsvakanties in Spanje met onze centra 
in Calpe en Mojacar. Onze Belgische begeleiders kennen het 
fietslandschap perfect en begeleiden met plezier elk niveau van 
fietsen. 

Ben je eerder een hardloper en droom je van een bepaalde 
marathon? Wij bezorgen je een ideale reis, inclusief gegarandeerd 
startnummer. Het enige wat je moet doen is je voorbereiden op 
deze stevige inspanning!

Geen actieveling ? Geen probleem! Voor de voetbalfanaten is er 
een ruim aanbod van Premier League en Primera Division teams. 
Zo bezoek je de mooiste stadions van Europa en zie je topspelers 
als Messi, Pogba, Hazard, … allemaal live aan het werk ! Je hoeft 
enkel de match te kiezen want officieel ticket en hotel zijn reeds 
inbegrepen. 

Op zoek naar iets anders ? Bekijk zeker onze specials, deze 
organiseren we maar 1 keer en zijn unieke programma’s op maat 
van elk type sportfanaat.

ONZE TROEVEN 
• Focus op sport, prestatie én vakantie
• Complete sportvakanties: jij kiest de datum, wij doen de rest!  
• Officiële startbewijzen en tickets meteen bevestigd
• Professionele en hoogkwalitatieve partners 
• Team van sportprofessionals met jarenlange kennis en ervaring

Ready! Set? Go!
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3 TUI SPORTS INTRO

5 SPORTIEVE FIETSVAKANTIES
TUI CYCLING CENTER
MOJACAR - BEST OASIS TROPICAL
CALPE - SOL Y MAR
CALPE - SUITOPIA
SHORTBREAKS
SPECIAL MALLORCA
SPECIAL CYPRUS

21 FOOTBALL BREAKS
CHELSEA
TOTTENHAM
ARSENAL
WEST HAM
MANCHESTER CITY
MANCHESTER UNITED
EVERTON
FC BARCELONA
REAL MADRID
ATLETICO MADRID
VIP & INCENTIVES

35 MARATHONS
BERLIJN 19
MALLORCA 19 
MALLORCA HALVE MARATHON 19 
BILBAO 19
DUBLIN 19
NEW YORK 19
VALENCIA 19
BARCELONA 20

45 TRIATLON
CLUB LA SANTA
BEACH CLUB FONT DE SA CALA
ZAFIRO ALCUDIA

49 SPECIALS
YOGA MET EVY

INHOUDSTABEL
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SPORTIEVE
FIETSVAKANTIES
Altijd al gedroomd van een fietsvakantie onder de Spaanse zon? 
In het TUI Cycling Center worden je dromen waar! Het Spaanse 
vasteland is al jaar en dag een vaste waarde voor sportieve 
fietsvakanties. Zowel in Mojacar en Calpe vind je alles wat het 
hart van een fietsliefhebber sneller doet slaan: een aangenaam 
microklimaat, een wegennetwerk in perfecte staat, een rustige 
fietsomgeving en perfect uitgeruste hotels!

TUI Sports bezorgt je een complete fietsvakantie waarin je enkel 
de periode hoeft te kiezen en je voor te bereiden, wij doen 
de rest! Fietsen doe je op je eigen fiets die met professioneel 
fietstransport naar de bestemming wordt gebracht. Zo staat je 
machine bij aankomst klaar voor vertrek. De begeleiders ter plaatse 
zijn steeds Belgen die de streek door en door kennen. Uiteraard 
is er na inspanning ook voldoende tijd voor de ontspanning.

• Professioneel fietstransport 
• Directe transfer naar het hotel 
• Uitgebreide bevoorrading onderweg met Etixx producten 
• Belgische en persoonlijke begeleiding 
• Complete en gezellige fietsvakantie
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  PROFESSIONEEL FIETSTRANSPORT DOOR BIDONG

Met onze partner BIDONG hebben we ons eigen professioneel fietstransport. 
De fietsen worden enkele dagen voor vertrek op vaste tijdstippen en plaatsen 
opgehaald in Roeselare, Gent of Groot-Bijgaarden. Er wordt uiterst zorgzaam 
omgesprongen met jullie juweeltjes. Zo zijn ze steeds verzekerd tegen 
ongevallen en diefstal tijdens het transport. De fietsen worden vastgezet met 
de voorvork en het voorwiel gaat in een afgesloten wielzak. Bij aankomst in het 
hotel staat jouw bolide klaar voor vertrek. Na afloop van de fietsvakanties haal 
je de fiets op dezelfde plaats opnieuw op.

TUI CYCLING CENTER powered by BIDONG

  DE FIETSBESTEMMINGEN

Het Spaanse vasteland is sinds jaar en dag een vaste waarde voor sportieve 
fietsvakanties. Zowel in Mojacar (Almeria) als in Calpe (Alicante) vind je alles 
wat een fietsershart sneller doet slaan: een bijzonder microklimaat dat met 
zeer milde temperaturen het fietsen en/of trainen zeer aangenaam maakt, 
een wegennetwerk in quasi perfecte staat, hotels die voorzijn zijn op het 
wielersegment vanuit hun ervaring met professionele wielerteams en een 
zeer rustige (fiets)omgeving.

Nieuw in het aanbod zijn onze 2 specials. Dit zijn unieke programma’s die 
eenmaal per jaar zullen plaatsvinden of telkens van bestemming zullen 
wijzigen:

Cyprus is een minder bekende fietsbestemming maar heeft heel wat troeven 
te bieden. Het golvende landschap is verkeersarm, prachtige natuur en een 
uitstekend wegdek om op te fietsen. Je kan hier zowel vlak rijden aan de 
kust als iets steilere stukken opzoeken in het binnenland. Hierdoor krijg je 
ook heel wat hoogtemeters tijdens een rit te verwerken. 

Mallorca is een fietsparadijs maar zelden krijg je alle pareltjes te zien. Deze 
special start in Alcudia met enkele hoogtepunten zoals Cap Formentor. Na 
3 dagen rij je van Alcudia naar Palma. Ook hier staan nog enkele prachtige 
ritten gepland. Een absoluut uniek programma op een van de gekendste 
fietsbestemmingen.

  BELGISCHE EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING

In het TUI Cycling Center word je steeds begeleid door Belgische gidsen van 
onze partner BIDONG die de wegen door en door kennen. Er wordt steeds in 
3 verschillende niveaus gereden. De begeleiders laten je meteen thuis voelen 
en zullen je bijstaan tijdens je verblijf. Er wordt steevast een mooi evenwicht 
gezocht tussen sportieve uitdagingen, voldoende ontspanning, groepsgeest 
en individuele benadering van ieder lid binnen de groep.
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  UITGEBREIDE BEVOORRADING INCLUSIEF

Voor een hongerklop onderweg hoef je geen bang te hebben tijdens je 
fietsvakantie want de bevoorrading is de ganse week inbegrepen ! Je zal bij 
elke bevoorrading steeds kunnen kiezen uit gevarieerde producten als fruit, 
cake, wafels, peperkoek, water en ETIXX producten (isotonic, bars, gels, …) en 
steeds zoveel je nodig hebt om de rit goed door te komen.

  NIVEAU 

Een minimum aan (sportieve) fietsconditie is vereist om deel te kunnen nemen aan deze fietsvakantie. Als richtnorm stellen we het volgende voor naar gemiddeldes 
en kilometers per jaar gereden in België:

• Groep A: minimum 8000km per jaar, 27km/u gemiddeld.

• Groep B: minimum 5000km per jaar, 25km/u gemiddeld

• Groep C: minimum 2000km per jaar, 22km/u gemiddeld

Opgelet, dit is bedoeld als richtnorm en kan van persoon tot persoon verschillen. Ook hier zullen onze begeleiders je ter plaatse bij helpen.

Dit programma is indicatief en kan ter plaatse steeds wijzigen omwille van weersomstandigheden en andere omstandigheden.
Dit geeft je een inschatting wat te verwachten tijdens een fietsweek. 

DINSDAG Fiets afleveren voor transport (In Gent, Roeselare of Groot-Bijgaarden)

ZATERDAG Heenvlucht - Directe transfer en check-in - Korte briefing - Kennismakingsrit

ZONDAG Start 9u30 - RIT 1 GROEP A + B: 90 à 130km
GROEP C: 50 à 75km

Namiddag:
vrije tijd

‘s Avonds:
korte briefing

MAANDAG Start 9u30 - RIT 2 GROEP A + B: 90 à 130km
GROEP C: 50 à 75km

Namiddag:
vrije tijd

‘s Avonds:
korte briefing

DINSDAG Start 9u30 - RIT 3 GROEP A + B: 90 à 130km
GROEP C: 50 à 75km

Namiddag:
vrije tijd

WOENSDAG Rustdag Mogelijkheid tot losfietsen
Namiddag:

vrije tijd
‘s Avonds:

korte briefing

DONDERDAG Start 9u30 - RIT 4 GROEP A + B: 100 à 150km
GROEP C: 60 à 80km

Namiddag:
vrije tijd

‘s Avonds:
korte briefing

VRIJDAG Start 9u30 - RIT 5 GROEP A + B: 100 à 150km
GROEP C: 60 à 80km

Namiddag:
vrije tijd

‘s Avonds:
korte briefing

ZATERDAG Check-out - Transfer - Retourvlucht

MAANDAG Afhalen fiets in België (In Gent, Roeselare of Groot-Bijgaarden)

PROGRAMMA

  MEE TE NEMEN

Wanneer je op fietsvakantie vertrekt mogen volgende zaken zeker niet ontbreken:

• Je eigen fiets afleveren op de afgesproken dag, plaats en tijdstip aan BIDONG
• Helm. Het dragen van een helm is verplicht
• Schoenen
• Voldoende kledij en bril



FIETSVAKANTIES  |  MOJACAR - BEST OASIS TROPICAL
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Deze regio in het oosten van de Costa de Almeria wordt gekenmerkt door een 
bijzonder microklimaat en ligt ideaal omgeven door het Sierra Cabrera-gebergte 
dat als een buffer de omgeving omringt en beschermt. De fietsmogelijkheden 
zijn hier bijna oneindig: van vrij vlakke naar golvende ritten langs de kust naar 
heuvelachtige en uitdagende routes tot en met ritten met cols tot 1000m.

Mojacar is naast zijn fantastische fietsstreek ook gekend als een typisch 
Andalusisch wit dorp met zijn smalle straatjes, leuke bars en winkeltjes. 
Mojacar Playa heeft een mooi breed strand met vele beach bars, chiringuito’s 
en beach restaurants. Hier vind je de ideale mix van zon, zee, strand fietsen 
en ontspanning.

  VERBLIJF: HOTEL BEST OASIS TROPICAL pp

Het TUI Cycling Center in Mojacar is gevestigd in hotel Best Oasis 
Tropical. Een gedroomd hotel voor elke wielerliefhebber, vlak aan het 
strand en het hele jaar door ideaal fietsweer. Na een heerlijke fietstocht 
is het tijd om je spieren te laten ontspannen in het spacentrum of kan je 
lekker relaxen aan het zwembad. Je geniet er van verzorgde buffetten 
waarbij zowel internationale als traditionele Spaanse gerechten aan bod 
komen. Tijdens de maaltijden is hier water en wijn steeds inbegrepen. 
In dit hotel komt de host(ess) niet op bezoek, zij/hij blijft wel telefonisch 
bereikbaar gedurende heel je verblijf.

KLANTEN-  BEOORDELING

8.0



HIGHLIGHTS
• Vlucht vanuit Antwerpen

• Directe transfer

• Professioneel fietstransport

• Uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten

• Ideaal fietsweer het ganse jaar
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Inbegrepen:

• Vluchten heen en terug vanuit Antwerpen naar Murcia 
Corvera met TUI fly 

• Directe transfer luchthaven – hotel – luchthaven 
• Verblijf in Hotel Best Oasis Tropical op basis van standaard 

2-persoonskamer (type 20) en half-pension 
• Professioneel fietstransport vanuit Roeselare, Gent of 

Groot-Bijgaarden
• Professionele Belgische en persoonlijke begeleiding 
• 5 begeleide ritten ter plaatse in 3 niveaugroepen
• Water en wijn inbegrepen tijdens de maaltijden 
• Technische assistentie ter plaatse 
• Infosessie in het begin van de week 
• Dagelijkse parcoursbriefing 
• Professioneel uitgeruste en beveiligde fietsruimte in het 

hotel
• Dagelijks uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten, 

fruit, snacks, water, etc…
• Wasdienst voor fietskledij 
• 100% fietsplezier en vakantiebeleving 
• Foto – en videoreportage
• Luchthaventaksen en btw

Supplementen:

Kamer met zijdelings zeezicht (type 23)
€ 3 per persoon/per nacht

Kamer met frontaal zeezicht (type 24)
€ 9 per persoon/per nacht

Vol-pension
€ 6 per persoon/per nacht

Eenpersoonskamer (type 10)
€ 16 per persoon/per nacht 

Eenpersoonskamer met zijdelings zeezicht (type 11)
€ 19 per persoon/per nacht 

Bagage 20kg op de vlucht
€ 18 per persoon/per traject

Niet-fietser:

Niet-fietsers genieten een korting van € 90.  
Andere reducties kinderen en meerdere personen op 
aanvraag.

VANAF

€ 689
PER PERSOON

29 FEBRUARI 
2020

7 MAART
2020

18 APRIL
2020

€ 689 € 689 € 689

10 OKTOBER
2020

€ 689

25 APRIL
2020

€ 719

CODE 07862

*Afreizen vanaf april 2020 kunnen vanaf november 2019 gereserveerd worden
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FIETSVAKANTIES  |  CALPE - SOL Y MAR

De regio is bekend onder de naam “Costa Blanca”, wat witte kust betekent. Dat 
heeft het te danken aan de duizenden amandelbomen die in het voorjaar roze 
en witte bloesems dragen. Het klimaat kan omschreven worden als 9 maanden 
lente en 3 maanden zomer. Calpe ligt direct aan de Middellandse Zee en heeft 
ook een bijzonder mild microklimaat met warme zomers (gem. 30 graden) 
en comfortabele winters (gem. 17 graden) hetgeen deze regio tot een waar 
fietsparadijs maakt. 

De fietsmogelijkheden zijn hier dan ook legio. Calpe ligt in een dal, dus enig 
klimwerk is noodzakelijk. Eens in het achterland opent zich een weelde aan 
parcours en afstanden waardoor er kilometers en hoogtemeters naar ieders 
smaak en vermogen te vinden zijn.

  VERBLIJF: GRAN HOTEL SOL Y MAR pp

Het TUI Cycling Center in Calpe is gevestigd in hotel Sol Y Mar. Dit Adults Only 
hotel heeft heel wat in z'n mars voor een geslaagde vakantie. Een uitstekend 
buffetrestaurant enerzijds, een gastronomisch gourmetrestaurant anderzijds. 
Stijlvolle kamers met gratis wifi. Een zwembad, Balinese bedden en een heerlijk 
relaxt sfeertje bij de beachclub. Een spacentrum met een brede waaier aan 
beauty. Het moet nauwelijks nog gezegd: alles draait hier om genieten!

KLANTEN-  BEOORDELING

8.9
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HIGHLIGHTS
• Directe transfer

• Professioneel fietstransport

• Uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten

• Luxueus adults-only hotel 

• Favoriete regio van de profteams

Inbegrepen:

• Vluchten heen en terug vanuit Brussel naar Alicante met 
TUIfly 

• Directe transfer luchthaven – hotel – luchthaven 
• Verblijf in Gran Hotel Sol Y Mar **** op basis van 

standaard 2-persoonskamer (type 20) en half-pension 
• Professioneel fietstransport vanuit Roeselare, Gent of 

Groot-Bijgaarden
• Professionele Belgische en persoonlijke begeleiding 
• 5 begeleide ritten ter plaatse in 3 niveaugroepen
• Technische assistentie ter plaatse 
• Infosessie in het begin van de week 
• Dagelijkse parcoursbriefing 
• Professioneel uitgeruste en beveiligde fietsruimte in het 

hotel
• Dagelijks uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten, 

fruit, snacks, water, etc…
• 100% fietsplezier en vakantiebeleving 
• Foto – en videoreportage
• Luchthaventaksen en btw

Supplementen:

Vol-pension
€ 21 per persoon/per nacht

Kamer met frontaal zeezicht (type 21)
€ 15 per persoon/per nacht

Dubbelkamer voor alleengebruik (type 29)
€ 30 per persoon/per nacht

Juniorsuite (type 23)
€ 45 per persoon/per nacht 

Suite (type 24)
€ 144 per persoon/per nacht 

Bagage 20kg op de vlucht
€ 18 per persoon/per traject

Niet-fietser:

Niet-fietsers genieten een korting van € 90.  
Andere reducties kinderen en meerdere personen op 
aanvraag.

VANAF

€ 849
PER PERSOON

15 FEBRUARI 
2020

14 MAART
2020

21 MAART
2020

€ 849 € 889 € 889

9 MEI
2020

€ 899

2 MEI
2020

€ 899

3 OKTOBER
2020

€ 869

30 MEI
2020

€ 899

CODE 00891

*Afreizen vanaf april 2020 kunnen vanaf november 2019 gereserveerd worden
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FIETSVAKANTIES  |  CALPE - SUITOPIA SUITES

De regio is bekend onder de naam “Costa Blanca”, wat witte kust betekent. Dat 
heeft het te danken aan de duizenden amandelbomen die in het voorjaar roze 
en witte bloesems dragen. Het klimaat kan omschreven worden als 9 maanden 
lente en 3 maanden zomer. Calpe ligt direct aan de Middellandse Zee en heeft 
ook een bijzonder mild microklimaat met warme zomers (gem. 30 graden) 
en comfortabele winters (gem. 17 graden) hetgeen deze regio tot een waar 
fietsparadijs maakt.

De fietsmogelijkheden zijn hier dan ook legio. Calpe ligt in een dal, dus enig 
klimwerk is noodzakelijk. Eens in het achterland opent zich een weelde aan 
parcours en afstanden waardoor er kilometers en hoogtemeters naar ieders 
smaak en vermogen te vinden zijn.

  VERBLIJF: SUITOPIA SOL Y MAR SUITES HOTEL pp

De fietskelder van TUI Cycling Center in Calpe is gevestigd in hotel Sol Y Mar. 
Op wandelafstand bevindt zich Suitopia Sol y Mar Suites Hotel,  het nieuwste 
pareltje van de welgekende hotelketen Sol y Mar hoteles. Er zijn suites met een 
zee van ruimte. Zwembaden om te roetsjen en te ravotten. Een miniclub voor 
de kinderen, een thalassocentrum voor jezelf. Ga zeker ook eens langs in de 
Sky Loungebar op de 29e verdieping van het hotel voor een drankje en een 
onvergetelijk uitzicht op de stad en de zee. Dit hotel ligt al op 50 m van het 
zandstrand, in het centrum van Calpe.

KLANTEN-  BEOORDELING

9.2



Inbegrepen:

• Vluchten heen en terug vanuit Brussel naar Alicante met 
TUIfly 

• Directe transfer luchthaven – hotel – luchthaven 
• Verblijf in Suitopia Sol Y Mar Suites **** op basis van 

standaard 2-persoonskamer (type 20) en half-pension 
• Professioneel fietstransport vanuit Roeselare, Gent of 

Groot-Bijgaarden
• Professionele Belgische en persoonlijke begeleiding 
• 5 begeleide ritten ter plaatse in 3 niveaugroepen
• Technische assistentie ter plaatse 
• Infosessie in het begin van de week 
• Dagelijkse parcoursbriefing 
• Professioneel uitgeruste en beveiligde fietsruimte in het 

hotel
• Dagelijks uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten, 

fruit, snacks, water, etc…
• 100% fietsplezier en vakantiebeleving 
• Foto – en videoreportage
• Luchthaventaksen en btw

Supplementen:

Suitopia kamer (type 21)
€ 15 per persoon/per nacht

Suitopia kamer met zeezicht (type 22)
€ 28 per persoon/per nacht

Vol-pension
€ 21 per persoon/per nacht

Dubbelkamer voor alleengebruik (type 29)
€ 30 per persoon/per nacht 

Bagage 20kg op de vlucht
€ 18 per persoon/per traject

Niet-fietser:

Niet-fietsers genieten een korting van € 90.  
Andere reducties kinderen en meerdere personen op 
aanvraag.

HIGHLIGHTS
• Directe transfer

• Professioneel fietstransport

• Grote suite kamers 

• Uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten

• Favoriete regio van de profteams

VANAF

€ 849
PER PERSOON

15 FEBRUARI 
2020

14 MAART
2020

21 MAART
2020

€ 849 € 889 € 889

9 MEI
2020

€ 899

2 MEI
2020

€ 899

3 OKTOBER
2020

€ 869

30 MEI
2020

€ 899

CODE 00898

13

*Afreizen vanaf april 2020 kunnen vanaf november 2019 gereserveerd worden
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SHORTBREAKS  |  MOJACAR & CALPE

Wil je gaan fietsen maar heb je niet genoeg 
verlofdagen? Of wil je je beste klanten of partners 
uitnodigen voor een klein gezellig netwerkevent 
op de fiets? Dan zijn onze shortbreaks de perfecte 
oplossing! Je vertrekt op zaterdag en keert terug 
op woensdag, zo kan je toch 4 keer fietsen en de 
conditie op peil houden zonder een week van huis 
te zijn!

Inbegrepen:

• Vluchten heen en terug met TUIfly 
• Directe transfer luchthaven – hotel – luchthaven 
• 4 nachten in 4* hotel op basis van standaard 

2-persoonskamer en half-pension 
• Professioneel fietstransport vanuit Roeselare, Gent of 

Groot-Bijgaarden
• Professionele Belgische en persoonlijke begeleiding 
• 4 begeleide ritten ter plaatse in 3 niveaugroepen
• Technische assistentie ter plaatse 
• Infosessie in het begin van de week 
• Dagelijkse parcoursbriefing 
• Professioneel uitgeruste en beveiligde fietsruimte in het 

hotel
• Dagelijks uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten, 

snacks, water, fruit, etc…
• 100% fietsplezier en vakantiebeleving 
• Foto – en videoreportage
• Luchthaventaksen en btw

VANAF

€ 569
PER PERSOON

MOJACAR 

BEST OASIS TROPICAL r

CODE 07865
GRAN HOTEL SOL Y MAR r

CODE 00889
SUITOPIA SYM SUITES r

CODE 00897

25 - 29 APRIL:  € 619 
10 - 14 OKTOBER:  € 569

Niet-fietsers genieten een korting van € 90.  
Supplementen kamertypes zie pagina 9

15 – 19 FEBRUARI:  € 669
14 – 18 MAART:  € 729 
09 – 13 MEI:  € 739  
03 – 07 OKTOBER:  € 699
Niet-fietsers genieten een korting van € 90.  
Supplementen kamertypes zie pagina 11

15 – 19 FEBRUARI:  € 669
14 – 18 MAART:  € 729 
09 – 13 MEI:  € 739  
03 – 07 OKTOBER:  € 699
Niet-fietsers genieten een korting van € 90.  
Supplementen kamertypes zie pagina 13

CALPE CALPE 

*Afreizen vanaf april 2020 kunnen vanaf november 2019 gereserveerd worden
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FIETSSPECIAL MALLORCA  |  ALCUDIA - PALMA NOVA

Het eiland Mallorca is al jaren gekend als een mooie fietsbestemming. De 
fietsmogelijkheden zijn enorm, gaande van de vlaktes tot aan het Tramuntana 
gebergte. Voor elk niveau fietser zijn er verschillende mooie ritten uitgestippeld. 
Deze Special laat je al het moois van Mallorca zien.

De eerste 2 dagen verken je de streek rond Alcudia langs de kust en het 
binnenland. Cap Formentor en het Tramuntana gebergte kunnen hier reeds 
op het programma staan. Op dag 3 rij je dwars door Mallorca van Noord naar 
Zuid tot in Zafiro Palace Palmanova (incl. transfer met bagage). Na de rustdag 
zijn er ook hier nog 2 ritten gepland om de streek rond Palma te verkennen. 
Een uniek programma om het beste van Mallorca te bezichtigen vanop de fiets.

  VERBLIJF: HOTEL ZAFIRO ALCUDIA PALACE s

Zafiro Palace Alcudia is een nieuw luxehotel op een boogscheut van het strand 
van Alcudia. De juniorsuites en suites zijn modern en stijlvol ingericht en één 
voor één aangepast aan de eisen van de hedendaagse genieter. Genieten, 
dat doe je ook in het spacentrum dat meteen komaf maakt met alle zorgen. 
Zorgen, die zijn er ook niet, want de uitstekende service zorgt ervoor dat je 
nergens aan hoeft te denken.

KLANTEN-  BEOORDELING

9.0

  VERBLIJF: HOTEL ZAFIRO PALACE PALMANOVA s

Dit nieuwe hotel is ideaal voor een luxevakantie voor families met kinderen. 
De talrijke faciliteiten zorgen ervoor dat geen enkel gezinslid zich een seconde 
hoeft te vervelen. Kinderen amuseren zich in het kinderbad met piratenboot, 
in de miniclub of op het springkasteel terwijl je naar hartenlust kan sporten 
of uitrusten op de Balinese bedden, zalig... Voor wie het liever wat rustiger 
aan doet is er natuurlijk ook het spacentrum. Er zijn verschillende restaurants, 
allemaal serveren ze heerlijke gerechten om duimen en vingers bij af te likken.

KLANTEN-  BEOORDELING

9.0



HIGHLIGHTS
• Directe transfer

• Professioneel fietstransport

• Uniek programma van Alcudia naar Palma

• Uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten

• Verblijf in luxe 5* Zafiro hotels

VANAF

€ 1199
PER PERSOON

Inbegrepen:

• Vluchten heen en terug vanuit Brussel naar Mallorca met 
TUIfly 

• Directe transfer luchthaven – hotel – luchthaven 
• 3 nachten verblijf in Zafiro Alcudia Palace op basis van 

Juniorsuite (type 20) half-pension 
• 4 nachten verblijf in Zafiro Palmanova Palace op basis van 

Juniorsuite (type 20) en half-pension
• Professioneel fietstransport door BIDONG vanuit 

Roeselare, Gent of Groot-Bijgaarden
• Professionele Belgische en persoonlijke begeleiding 
• 5 begeleide ritten ter plaatse in 3 niveaugroepen
• Technische assistentie ter plaatse 
• Infosessie in het begin van de week 
• Dagelijkse parcoursbriefing 
• Professioneel uitgeruste en beveiligde fietsruimte in beide 

hotels
• Dagelijks uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten, 

snacks, water, fruit, etc…
• 100% fietsplezier en vakantiebeleving 
• Bagagetransport op dinsdag
• Foto – en videoreportage
• Luchthaventaksen en btw

Supplementen:

Eenpersoonskamer (type 10)
€ 45 per persoon/per nacht 

Bagage 20kg op de vlucht
€ 18 per persoon/per traject

Niet-fietser:

Niet-fietsers genieten een korting van € 90.  
Andere reducties kinderen en meerdere personen op 
aanvraag.

CODE 02145
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Dit programma is indicatief en kan ter plaatse steeds wijzigen omwille van weersomstandigheden en andere 
omstandigheden. Dit geeft je een inschatting wat te verwachten tijdens een fietsweek. 

DINSDAG Fiets afleveren voor transport (In Gent, Roeselare of Groot-Bijgaarden)

ZATERDAG Heenvlucht - Directe transfer en check-in - Korte briefing - Kennismakingsrit

ZONDAG RIT 1 - Alcudia GROEP A + B: 90 à 130km
GROEP C: 50 à 75km

MAANDAG RIT 2 - Alcudia GROEP A + B: 90 à 130km
GROEP C: 50 à 75km

DINSDAG RIT 3 - Alcudia - Palma GROEP A + B: 90 à 130km
GROEP C: 50 à 75km

WOENSDAG Rustdag Mogelijkheid tot losfietsen

DONDERDAG RIT 4 - Palmanova GROEP A + B: 100 à 150km
GROEP C: 60 à 80km

VRIJDAG RIT 5 - Palmanova GROEP A + B: 100 à 150km
GROEP C: 60 à 80km

ZATERDAG Check-out - Transfer - Retourvlucht

MAANDAG Afhalen fiets in België (In Gent, Roeselare of Groot-Bijgaarden)

PROGRAMMA

19 SEPTEMBER 2020

€ 1199
*Afreizen vanaf april 2020 kunnen vanaf november 2019 gereserveerd worden



18

FIETSSPECIAL CYPRUS  |  TUI SENSIMAR PIONEER BEACH

Cyprus is voor vele Belgen onbekend als het aankomt op fietsen maar vergis je 
niet, Cyprus is een fietsparadijs! Tussen Oktober en April varieert de temperatuur 
hier steeds tussen 15 en 25 graden en is er bijna geen neerslag. De wegen zijn 
goed met weinig verkeer en tijdens de ritten baan je jezelf een weg doorheen 
pittoreske dorpen, wijngaarden, oude ruïnes en olijfgaarden.

Het eiland is compact en zorgt dus voor snelle variatie in het heuvelachtige 
landschap. Hierdoor zijn de routes op ieders maat en kan er zowel vlak als een 
stevig stukje geklommen worden. Laat je dus verrassen door deze prachtige 
fietsspecial!

  VERBLIJF: HOTEL TUI SENSIMAR PIONEER BEACH rSUP

Met het strand voor de deur, de pittoreske haven op wandelafstand en 
de lekkere restaurants in de buurt kan je heerlijk flaneren en tegelijk je 
smaakpapillen verwennen. Dit hotel is Adults Only en de minimumleeftijd 
voor gasten in dit hotel is 16 jaar. Zo kan je ongestoord genieten van een 
deugddoende vakantie. TUI SENSIMAR Pioneer Beach Hotel werd volledig 
gerenoveerd en is klaar om je hartelijk te ontvangen.

KLANTEN-  BEOORDELING

9.1



HIGHLIGHTS
• Directe transfer

• Keuze uit eigen fiets of huurfiets

• Uniek fietsprogramma 

• Uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten

• Adults-only hotel

VANAF

€ 1199
PER PERSOON

Inbegrepen:

• Vluchten heen en terug vanuit Brussel naar Paphos met 
TUIfly 

• Directe transfer luchthaven – hotel – luchthaven 
• Verblijf in TUI SENSISMAR Pioneer Beach op basis  van 

2-persoonskamer (type 20) half-pension 
• Professionele Belgische en persoonlijke begeleiding 
• Fietstransport op de vlucht en ter plaatse H/T (code 05164)
• Huurfiets alu BMC met shimano 105 of Tiagra (code 05163) 
• 5 begeleide ritten ter plaatse in 3 niveaugroepen
• Technische assistentie ter plaatse 
• Infosessie in het begin van de week 
• Dagelijkse parcoursbriefing 
• Professioneel uitgeruste en beveiligde fietsruimte in het 

hotel
• Dagelijks uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten, 

snacks, water, fruit, etc…
• Bagagetransport op dinsdag
• 100% fietsplezier en vakantiebeleving 
• Foto – en videoreportage
• Luchthaventaksen en btw

Supplementen:

Eenpersoonskamer (type 10)
€ 45 per persoon/per nacht 

Bagage 20kg op de vlucht
€ 18 per persoon/per traject

Niet-fietser:

Niet-fietsers genieten een korting van € 90.  
Andere reducties kinderen en meerdere personen op 
aanvraag.

  MET EIGEN FIETS

Dit programma kan uitgevoerd worden met 
eigen fiets, incl transfers ter plaatse. Het aantal is 
beperkt tot 20 fietsen op de vlucht.  Voeg bij de 
boeking je fietstransport toe (CODE 05164)
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Dit programma is indicatief en kan ter plaatse steeds wijzigen omwille van weersomstandigheden
en andere omstandigheden. Dit geeft je een inschatting wat te verwachten tijdens een fietsweek. 

ZATERDAG Heenvlucht - Directe transfer en check-in - Korte briefing - Kennismakingsrit

ZONDAG Start 9u30 - RIT 1 GROEP A + B: 90 À 130KM - 1200 tot 1800 hm  |  GROEP C: 50 À 75KM - 500 hm

MAANDAG Start 9u30 - RIT 2 GROEP A + B: 90 À 130KM - 1200 tot 1800 hm  |  GROEP C: 50 À 75KM - 700 hm

DINSDAG Start 9u30 - RIT 3 GROEP A + B: 90 À 130KM - 1500 tot 2000 hm  |  GROEP C: 50 À 75KM - 1000 hm

WOENSDAG Rustdag Mogelijkheid tot losfietsen

DONDERDAG Start 9u30 - RIT 4 GROEP A + B: 100 À 150KM - 1800 tot 2200 hm  |  GROEP C: 60 À 80KM - 1200 hm

VRIJDAG Start 9u30 - RIT 5 GROEP A + B: 100 À 150KM - 2000 tot 3000 hm  |  GROEP C: 60 À 80KM - 1000 hm

ZATERDAG Check-out - Transfer - Retourvlucht

PROGRAMMA

  MET HUURFIETS

Dit programma is mogelijk met BMC Teammachine 
of BMC Granfondo huurfiets afgemonteerd met 
Shimano of 105 (CODE 05163)

29 MAART 2020

€ 1199
*Afreizen vanaf april 2020 kunnen vanaf november 2019 gereserveerd worden


