
 

Beste vrienden van LAVA, 
 
 
Binnenkort ga je samen met De Toerist Biking naar het Kroatische Istrië. We vertoeven er in een toeristisch gezellige 
badplaats. Het aangename klimaat en de gevarieerde fietsroutes en wandelroutes bieden voor iedere deelnemer wat 
wils. 
 
Ons hotel Molindrio Plava Laguna**** is de ideale uitvalsbasis voor deze reis. Wij van De Toerist Biking kijken er alvast 
naar uit om je een schitterende vakantie te bezorgen. In deze informatiebrief de laatste praktische richtlijnen in de 
voorbereiding op deze reis. 
 
AUTOCARREIS 
 
We reizen aan boord van een luxe-autocar met airconditioning, toilet, DVD en CD-speler en een bar met warme en 
koude dranken. Er zijn geen maaltijden aan boord, maar er wordt wel regelmatig gestopt langs de autoweg voor een 
pauze en met de mogelijkheid een versnapering te kopen in één van de wegrestaurants/tankstations.  
 
Een hoofdkussen en een kleine deken zijn zeker een meerwaarde om het comfort aan boord te optimaliseren. Vergeet 
deze dus zeker niet mee te nemen. Relax, and enjoy the ride! 
 
Er werd dit jaar 1 opstapplaats voorzien voor deze reis: 
 
Opstapplaats Lummen: 
Vertrek:  09/09/2022  (vrijdag) 
Vertrekuur:  19u00   (gelieve 15min voor het vertrek aanwezig te zijn) 
Vertrekplaats: Reizen De Toerist - Ringlaan 38 - Lummen 
 
 
De bagage gaat mee in het bagageruim van de autocar. Een kleine handbagage kan mee aan boord worden           
genomen.  
 
De fietsen worden getransporteerd in de aanhanger van de bus. Gelieve de fietsen daarvoor degelijk in te pakken in 
een fietsdoos, fietskoffer of fietstas, voorzien van naamlabel. 
 
TRANSPORT FIETSEN 
 
De fietsen gaan in de aanhanger van de autocar mee naar Porec. 
 
Je kan de fietsen, ingepakt in een fietsdoos, afleveren op de vertrekdag van de autocar. (09/09) 
Maar, voor zij die dit wensen, kan de fiets ook al eerder worden aangeboden en wordt deze samen met de begeleiders 
ingepakt. 
 
Gelieve de fiets dan op onderstaande locatie en volgens de vermelde uurregeling aan te bieden: 
 
Inpakken fietsen: 
Datum:  08/09/2022  (donderdag) 
Tijdstip:  15u00 - 16u00 
Locatie:  Reizen De Toerist - Ringlaan 38 - 3560 Lummen  (op de parking tegenover reiskantoor) 
 
Onze begeleiders zullen dan helpen met het inpakken van de fietsen. 
Tevens hebben we een voorraad fietsdozen voorzien. Voorzie je zelf een fietsdoos, vermeld dan duidelijk je naam op 
de fietsdoos. 
 
Eventuele fietstassen dienen verwijderd te zijn maar kunnen wel los (leeg) in de fietsdoos gestoken worden. De batterij 
dient gedemonteerd te worden en kan in de handbagage mee op de autocar. 
 
Fietshelm e.d. dient met de bagage (handbagage of grote koffer) meegenomen te worden. 
 
Bij thuiskomst kan je de fiets uit de aanhanger terug mee naar huis nemen. Wij zorgen voor het opruimen van de fiets-
dozen. 
 
 
 



 

DE FIETS 
 
Zorg ervoor dat je fiets in orde is voor je vertrekt. Breng eventueel ook wat standaard reservemateriaal mee (plakkers, 
reserve binnenband).  
Een beperkte materiaalkit met de meest voorkomende fietssleutels en een fietspomp zijn voorradig bij de begeleiders. 
Vraag hun tussenkomst indien je iets nodig hebt. Vergeet zeker je drinkbussen, helm en fietsslot niet.  
 
HET FIETSEN & WANDELEN 
 
De Toerist Biking streeft ernaar om op het vooropgestelde vertrekuur met de geplande tochten te starten. Welke    
tochten er gereden of gewandeld worden, zal steeds de avond vooraf op het informatiebord worden gecommuniceerd.  
 
Het voorziene programma vind je ook terug in het programmaboekje. Neem tijdens de tochten ook steeds je          
identiteitskaart (of kopie) mee, samen met je EZVK (Europese Ziekteverzekering Kaart) 
 
Denk voor het vertrek van elke fietstocht of wandeling even goed na over wat je die dag wel of niet nodig zou kunnen 
hebben. Altijd handig om bij te hebben: 
 

• Goede wandelschoenen en sokken (wandelaars) 

• Heuptasje of rugzak voor eigen picknick of koekjes 

• Drinkbus of navulfles voor water onderweg 

• Snack voor onderweg (koekjes en/of fruit) 

• Vestje of regenjas 

• Hoedje tegen de zon 

• Zonnecrème 
 
PROGRAMMA 
 
Het fiets– en wandelprogramma en de praktische afspraken omtrent het fietsen tijdens deze vakantie ontvang je in 
het programmaboekje dat digitaal wordt doorgestuurd.  
 
Op het infobord aan de hotelreceptie kan je de tochten van de volgende dag bekijken. Ook de dagplanning wordt er 
uitgehangen. We adviseren om dit infobord regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele          
wijzigingen. Je mag dagelijks van activiteit veranderen. Meld je ‘s morgens op het voorziene uur aan bij de activiteit 
van jou voorkeur.  
 
NUTTIGE INFORMATIE 
 

• Er is gratis wifi in het hotel 

• Je kan ter plaatse lokale munt (Kuna) afhalen, zowel in buurt als in de bankautomaat in het hotel 

• Er is een klein winkeltje in het hotel met dagdagelijkse spullen 

• Neem naast je originele ID-kaart, ook een kopie mee 

• Sla telefoonnummers van het hotel en de begeleiders op in je GSM zodat je hen in geval van nood steeds kan 
bereiken 

 
THUISBLIJVERS 
 
Voor de thuisblijvers geven we graag de contactgegevens van het hotel in Porec: 
 

• Hotel Molindrio Plava Laguna**** - Rade Koncara 12 - 52440 Porec 
 Tel.: 00385 5241 0101   
 
 
De Toerist Biking wenst je een aangename vakantie toe.  
 
Aarzel niet om met eventuele vragen contact op te nemen.  
 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
 
Jurgen Dieu 
Manager 
De Toerist Biking 


