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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! 

 

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 opgehangen in een speciaal voorziene bestelwagen en dienen dus niet te worden ingepakt.  

 

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 bijstandsverzekering. 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 

 

INSCHRIJVEN 

Je kan je op verschillende manieren inschrijven voor onze fietsvakanties: 

• Online: we bezorgen een link naar een speciaal ontworpen webpagina met daarop alle info en een inschrijvingsmodule 

• Email: biking@detoerist.be 

• Tel.:  0032/13 23 00 01   

    

Via de inschrijvingsmodule verloopt ook de administratieve afhandeling, volledig automatisch. 

Dat maakt dat jullie administratief geen opvolging hebben. 

 

Indien gewenst bezorgen we jullie een printversie van deze infobrochure om de reis binnen de club te promoten.  

Ook een presentatie in jullie clublokaal behoort opnieuw tot de mogelijkheden, mochten jullie dat wensen. 

OVER ONS 
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BESTEMMING 

 
Benicasim, een Spaans kustdorpje aan de Middellandse Zee op amper 1 uurtje van Valencia, bulkt in de zomer van toeristen. Maar in de vakantieluwe 

perioden zien de lokale bewoners de laatste jaren meer en meer renners tussen de sinaasappel- en mandarijnenplantages opduiken. Benicasim is dan 

ook uitgegroeid tot dé ideale fietsregio! 

 

Benicasim kent een aangenaam en zonnig mediterraan klimaat. In het tussenseizoen is het er heerlijk warm en zelfs in de winter bedraagt de gemiddelde 

temperatuur nog 17°C! 

 

De prachtige wegen, met een wegdek in vrijwel perfecte staat, garanderen schitterende tochten doorheen een afwisselend landschap! Langsheen de 

kustlijn heb je kilometerslange rustige en vlakke wegen die zich tussen de sinaasappelplantages door slingeren.  

 

In het binnenland word je geconfronteerd met een meer geaccidenteerd parcours, met uitdagend klimwerk en mooie vergezichten. De beklimming van 

de Desierto de las Palmas, de ‘huisberg’, is al meermaals een smaakmaker geweest in de Vuelta! Na een prachtige beklimming van 12km geniet je      

bovenop de berg van een adembenemend uitzicht over de kustlijn van de Costa Azahar. 

 

Voor stadsfietsen en E-bikes biedt een gevarieerd programma aan tochten doorheen dorpjes, stadjes en haventjes, de perfecte dagactiviteit! Genieten 

van de Spaanse zon, zowel op als naast de fiets.  

 

Tot slot is het in de heuvels achter Benicasim uitstekend om te mountainbiken. Met een uitgebreid netwerk aan routes, steeds vertrekkende vanuit het 

hotel, doet iedere MTB’er zijn hartje sneller slaan! 

 

Benicasim is een absolute aanrader voor wie in onze koude winter alsnog in aangename omstandigheden wil verder fietsen, op misschien wel de beste 

fietswegen van Europa! 

 
 

Benicasim is een waar paradijs voor iedere fietser. Een zeer mild klimaat,  

variaties in het landschap, super wegen en weinig verkeer. Benicasim is top! 

BENICASIM 
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 HOTEL INTUR ORANGE**** 
 

Hotel Intur Orange**** ligt op slechts 500m van het prachtige strand van Benicasim en is met ruim 400 kamers een geanimeerd hotel in deze rustige 

badplaats. De recent gerenoveerde kamers bieden het nodige comfort. Vele faciliteiten staan ter beschikking tijdens uw verblijf: buitenzwembad, 25m-

binnenbad, professionele fitnessruimte, wellness-faciliteiten en vooral een ruime bewaakte fietsenstalling met de nodige voorzieningen.  
 

De Spaans getinte keuken biedt een voldoende aanbod koude en warme gerechten in buffetvorm. En na de ritten is er een pastabuffet om meteen 

terug op krachten te komen. 

AFREISDATUM 
• Vliegtuigreis  20/03 - 27/03  740 €   (zondag - zondag) 
 

VLUCHTEN 

• 20/03  Brussel - Valencia 17u50 - 20u00  (onder voorbehoud) 

• 27/03  Valencia - Brussel 13u35 - 16u05  (onder voorbehoud) 

 

INBEGREPEN       KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
 

 

• Vlucht naar Valencia (heen/terug), inclusief 25kg bagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug)  

• Verblijf in hotel Intur Orange**** in vol pension  

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm, incl. 1/4 liter wijn en water, 

pastabuffet of picknicklunch voor ‘s middags 

• Transport van EIGEN fiets, over de weg naar Benicasim 

• Begeleiding door 2 begeleiders van De Toerist Biking 

• Gebruik van professioneel ingerichte fietsstalling  

• Gratis Wifi in het hele hotel 

• Gebruik van sportinfrastructuur: zwembaden, professionele fitness, 

sauna, jacuzzi 

• Wasplaats fietsen 

• Water voor de drinkbussen 

• Welkomstdrankje 

• Korting niet-fietser: -95 € 

• Supplement single kamer: +145 € 

 

• Supplement annulatieverzekering: +30 € 

• Supplement all-in verzekering: +45 € 

 

 

 

INTUR ORANGE**** 


