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OVER ONS 

DE TOERIST BIKING 
 

De Toerist Biking is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het organiseren van begeleide fietsvakanties voor elk 

type fietser: wielertoeristen en wielrenners, recreatieve fietsers op een gewone stadsfiets, E-bikers en zelfs 

mountainbikers. Dankzij ons weloverwogen fietsprogramma kan ieder type fietser op onze bestemmingen zijn 

gading vinden. Het fietstransport van uw eigen fiets naar de bestemming is op elk van onze vakanties            

inbegrepen.  
 

We logeren steeds in kwalitatieve hotels die zich toeleggen op de fietsliefhebbers. Deze hotels vormen dan ook 

de ideale uitvalsbasis om onze prachtig uitgestippelde fietsroutes aan te vatten. Samen met onze ervaren    

begeleiders zal je zo kennis maken met de unieke landschappen, typische dorpjes en mooie vergezichten! 
 

PERFECT UITGEWERKT FIETSPROGRAMMA 
 

Er wordt gefietst volgens het principe ‘samen uit, samen thuis’. De aangeboden groepen verschillen van      

bestemming tot bestemming, naargelang de zwaarte en haalbaarheid van de mogelijke ritten. De fietsgroepen 

die per bestemming kunnen worden aangeboden zijn: 

      
      km/dag  km/u   km/u 

        België  Reis 

 

• Groep 2 - Wielertoeristen   90-110  27-28   23-24 

• Groep 3 - Wielertoeristen   70-100  21-24   20-22 

• Niet-fietsers 

FIETSTRANSPORT 
 

Eén van onze grootste troeven is het georganiseerde fietstransport van je eigen fiets naar de bestemming, 

waardoor je de hele vakantie op je eigen fiets kan rijden. De fietsen worden met een apart transport over de 

weg naar de bestemming gebracht. Het inzamelen gebeurt op een overeengekomen locatie in jullie buurt 

(Ieper). 

 

VERZEKERINGEN 
 

Een degelijke annulerings–en bijstandsverzekering vragen slechts een klein deel van je reisbudget én kunnen je 

toch heel wat narigheid besparen. De Toerist Biking voorziet 2 mogelijke verzekeringsformules van onze     

gekende partner VAB. 
 

Enerzijds kan je een annuleringsverzekering afsluiten, waarmee je verzekerd bent voor de annuleringskosten 

wanneer blijkt dat je onverhoopt niet op vakantie kan of dat je een vakantie moet afbreken. 
 

Anderzijds bieden we een all-in verzekering. Deze omvat een annuleringsverzekering, maar ook een bijstands-

verzekering. Een bijstandsverzekering met dekking van medische kosten in het buitenland is de basis van een 

zorgeloze vakantie. Want bij een ziekte of een ongeval is goede hulp van groot  belang. Bovendien kunnen de 

kosten van medische hulp in het buitenland vaak erg hoog zijn.  

 

ANNULATIEVOORWAARDEN 
 

Indien je de geboekte fietsvakantie dient te annuleren, zijn volgende voorwaarden van toepassing: 
 

• Annulatie meer dan 6 weken voor afreis:  200 € 

• Annulatie minder dan 6 weken voor afreis:  50% van de reissom 

• Annulatie minder dan 2 weken voor afreis:  75% van de reissom 

• Annulatie minder dan 1 week voor afreis:  100% van de reissom 

  

OVER ONS 

ALTEA 

 



 

 
ALTEA 2022 3 DE TOERIST BIKING

 

ALTEA 

BESTEMMING 

 
Altea is gelegen aan de alom vermaarde Costa Blanca en voor vele fietsliefhebbers de ideale uitvalsbasis om het 

heuvelachtige hinterland te ontdekken. Voeg daar nog de milde winters en het zalige voor- en najaar aan toe, 

dan krijg je ineens een ideale fietsbestemming.  

 

De Costa Blanca is dus niet alleen een geliefde vakantiebestemming vanwege de prachtige witte stranden en 

aangename temperaturen. De Costa Blanca kent ook schitterende landschappen! Trek het binnenland in en 

geniet van het onbedorven traditionele ‘echte’ Spanje. Glooiende heuvels met uitgestrekte wijnvelden, olijf-

bomen en de onvergetelijke geur van fruitbomen vol met sinaasappelen, citroenen of bewonder de amandel-

bomen met hun prachtige bloesem.  

 

Of leg de lat nog wat hoger en trek het berglandschap in. Geniet van het adembenemend uitzicht op de     

prachtige natuur! Het uitgebreide fietsroutenetwerk biedt kwalitatief hoogstaande wegen, met weinig verkeer 

en garandeert een afwisselend programma! 

 

Onze uitvalsbasis, Altea, is een charmant oud stadje, gebouwd op een heuvel. In het centrum ontdek je er de 

typische nauwe straatjes, terwijl je in de baai een moderne jachthaven terugvindt. Ten noorden van het stadje 

ligt de badstrook ‘Cap Negret’, meteen ook de naam van ons hotel voor deze reis. 

 

De fietsvakantie naar Altea is ideaal voor wie een combinatie zoekt tussen een sportieve uitdaging en         

deugddoende vakantie! 

Geniet van je fietsvakantie in één van de meest bijzondere en kunstzinnige dorpen  

aan de Costa Blanca; pittoresk, Mediterraan, gebouwd op een heuvel!  
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HOTEL CAP NEGRET**** 
 

Aan het mooie kiezelstrand van Cap Negret pronkt ons prachtige hotel voor deze reis: Hotel Cap Negret****. Dit moderne maar gezellig ingerichte hotel 

met 246 kamers biedt ons alle comfort om deze reis optimaal te beleven. Het levendige centrum van Altea ligt op amper 1,5km. 

 

De kamers zijn voorzien van airconditioning, gratis Wifi, een balkon, koelkast en een flatscreen-tv. In het buffetrestaurant kan je genieten van mediterra-

ne en internationale gerechten, goed verzorgd en heerlijk op smaak! Nakaarten kan aan de bar, op het terras of aan het mooi zwembad, met zicht op 

zee. De nieuwe fietsenstalling bewijst dat het hotel erg fiets-minded is. Naast een ruime stalling is er ook een wasplaats en herstelshop. Ook de fietsen 

verblijven op 4-sterrenniveau! 

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis  20/03 - 27/03/2022 820 € 
 

VLUCHTEN 

• 20/03/2022  Brussel - Alicante 20u55 - 23u20  (onder voorbehoud) 

• 27/03/2022  Alicante - Brussel 17u40 - 20u15  (onder voorbehoud) 

 

INBEGREPEN         

 

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

• Vlucht naar Alicante (heen/terug), inclusief 20kg bagage • Gebruik van professionele en beveiligde fietsstalling  

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) • Wasplaats fietsen 

• Verblijf in hotel Cap Negret**** in half pension + pasta lunch • Gebruik van herstelpost voor fietsen 

• Pasta lunch, water en wijn inbegrepen  • Mogelijkheid tot wassen en drogen fietskleding 

• Transport van de EIGEN fiets over de weg  • Gebruik van fitness, nieuwe wellness met sauna, koud bad,... 

• Fietsbegeleiding in 2 groepen door ervaren begeleiders  • Infosessie en welkomstdrankje 

• Water voor de drinkbussen • Gratis Wifi 

• Supplement single kamer: +175 € 

• Supplement annulatieverzekering: +30 € 

• Supplement all-in verzekering: +45 € 

ALTEA 


