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OVER ONS 

DE TOERIST BIKING 
 

De Toerist Biking is al meer dan 20 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 bij ons 

zijn gading vinden. Er wordt op elke bestemming dan ook op minstens 4 

niveaus gefietst.  

 

Het fietstransport van uw eigen fiets naar de bestemming is op elk van 

onze vakanties inbegrepen. Ook de steeds populairder wordende e-bikes 

zijn bij ons meer dan welkom.  
 

We logeren steeds in de meest kwalitatieve hotels die zich toeleggen op 

de fietsliefhebbers en een optimale vakantiebeleving. Deze hotels vormen 

dan ook de ideale uitvalsbasis om onze prachtig uitgestippelde fietsroutes 

aan te vatten.  

 

Als erkend touroperator staan wij garant voor een correcte uitvoering van onze pakketreizen aan een complete prijs.  

 

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 1 - Wielertoeristen   110-130 29-30   26-27 

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

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

• Groep 3 - E-bikes    70-100  19-20  19-20 

• Groep 4 - E-bikes    50-90  15-16  15-16 

• Niet-fietsers 

De aangegeven gemiddelde snelheden kunnen afwijken afhankelijk van het weer, het parcours of het niveau van de fietsers. De begeleiders zullen ter 

plaatse op het niveau van de aanwezige fietsers inspelen om zo homogeen mogelijke groepen te bekomen. Tijdens een vakantie kan er dagelijks van 

fietsgroep gewisseld worden. 

 

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. Terwijl de 

deelnemers met het vliegtuig naar de bestemming reizen, worden de fietsen met een apart 

transport over de weg naar de bestemming gebracht. 

 

De fietsen worden op een speciaal voorvorksysteem gemonteerd, zodat deze veilig en wel 

op de bestemming geraken. Jij hoeft alleen nog maar je fiets bij ons af te leveren, wij doen 

de rest. 
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 OPSTAPPLAATSEN & INZAMELPUNTEN 

 
Voor de fietsvakanties die met de autocar worden georganiseerd, voorzien we twee opstapplaatsen: 
 

• Opstapplaats Lummen:  Carpoolparking - E314: afrit 26 - 3560 Lummen 

• Opstapplaats Nevele:  Carpoolparking - E40: afrit 12 - 9850 Nevele 
 

Op de afreisdag worden zowel de fietsen als de bagage in de autocar geladen. 

 

Bij vliegtuigreizen worden de fietsen enkele dagen voor afreis ingezameld en via een apart wegtransport naar de bestemming gebracht. De fietsen 

kunnen op onderstaande inzamelpunten worden afgeleverd: 
 

• Inzamelpunt Lummen:  Reizen De Toerist - Ringlaan 38 - 3560 Lummen (parking tegenover het kantoor) 

• Inzamelpunt Gent:   Express by Holiday Inn - Akkerhage 2 - 9000 Gent 

 

BEGELEIDERS 
 

Per fietsgroep voorziet De Toerist Biking minstens één begeleider die de fietsroutes kent en het tempo van de groep bepaalt. Deze begeleiders staan 

ook in voor de organisatorische ondersteuning tijdens de reis en stellen alles in het werk om je fietsvakantie zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen. 

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:  www.detoeristbiking.be 

• Email:  biking@detoerist.be 

• Telefonisch:  0032/13 23 00 01 

• Op kantoor:  kantoor Lummen - Ringlaan 38 - 3560 Lummen 

    

Indien het minimum aantal deelnemers (20) niet wordt bereikt, kan De Toerist Biking de geplande fietsvakantie annuleren. 

OVER ONS 
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ALTEA 

BESTEMMING 

 
De bestemming Altea zal je waarschijnlijk niet zo veel zeggen, Calpe daarentegen is alom gekend als prachtige fietsbestemming! Calpe wordt omringd 

door de bergketen van de Sierra de Aitana. Het is volgens kenners de mooiste regio aan de Costa Blanca, met enkele bekende beklimmingen zoals de 

Coll de Rates, Port de Tudons en de Guadelest.  

 

Calpe en omstreken staat al langer gekend als fietsregio bij uitstek waar menig profwielrenner, amateurwielrenner en wielertoerist vele fietskilometers 

hebben afgereden. De regio heeft een zeer uitgebreide keuze van fietsnetwerken gaande van licht heuvelend tot stevig klimwerk. Calpe is bovendien 

vanwege zijn ideale klimaat en mooie wegennet zeer geliefd bij de wielrenners. Tijdens de tochten kom je door pittoreske kleine dorpjes en kan je 

genieten van prachtige vergezichten.  

 

Altea, gelegen tussen het bekende Benidorm en Calpe, zal de uitvalsbasis zijn om deze geweldige regio te verkennen. Altea is gebouwd op een heuvel en 

op deze heuvel vind je prachtige witte huisjes wat de stad zelf zo karakteristiek maakt. Bovendien beschikt Altea over een kust van wel 6 kilometer. Het 

zal je dus niet verbazen dat er verschillende stranden zijn waar je heerlijk kunt liggen en genieten van de zon. In het centrum ontdek je er de typische 

nauwe straatjes, terwijl je in de baai een moderne jachthaven terugvindt.  

 

Altea is een museum op zichzelf en het meest artistieke stadje aan de Costa Blanca. Een plaats waar veel (inter)nationale schilders, beeldhouwers, 

dichters, zangers en schrijvers hun “Taller” (werkplaats) hebben en inspiratie opdoen. Kunstzinnigheid en het soort mensen wat zich daardoor 

aangetrokken voelt, vindt je in de nauwe, witte straatjes en rondom de grote kerk Nuestra Senora del Consuelo, die o.a. met de Toren van Galera tot het 

Culturele Erfgoed van Spanje behoort.  

 

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

 

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, olijfbomen en de onvergetelijke geur van fruitbomen vol met sinaasappelen, citroenen of bewonder de amandelbomen 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! 

 

 

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 

mediterrane en internationale gerechten, goed verzorgd en heerlijk op smaak! Nakaarten kan aan de bar, op het terras of aan het mooie 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   18/03 - 25/03   950 € 

• Vliegtuigreis   03/05 - 10/05   999 € 

 
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Alicante (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

• Verblijf in hotel Cap Negret**** in half pension 

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar Altea  

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Water voor de drinkbussen 

• Gebruik van professionele en beveiligde fietsstalling  

• Wasplaats fietsen 

• Gebruik van herstelpost voor fietsen 

• Mogelijkheid tot wassen en drogen fietskleding 

• Gebruik van fitness 

• Infosessie en welkomstdrankje 

• Gratis Wifi 

• Korting niet-fietser: -75 € 

 

• Supplement single kamer: +165 € 

 

• Supplement annulatieverzekering: +40 € 

• Supplement all-in verzekering: +50 € 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  

 

ALTEA 
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ALGARVE 

BESTEMMING 
 

De Algarve in Portugal strekt zich uit van Faro tot Sagres en is één van de mooiste kusten van Europa. Grillige rotsen en steile klippen worden 

afgewisseld met goudgele zandstranden en geurende pijnbossen. In de prachtige dorpjes zie je witgekalkte huizen, overwoekerd met wijnranken en 

bougainville. Verweerde forten en kleurrijk beschilderde vissersbootjes maken het plaatje compleet.  

 

Het mediterrane klimaat wat hier heerst, voelt anders door de aanwezigheid van de Atlantische Oceaan; dit zorgt ervoor dat de temperaturen wat 

aangenamer en milder aanvoelen. De Algarve heeft een gemiddelde van ongeveer 3000 zonuren per jaar wat één van de hoogste van Europa is. 

Dankzij het milde klimaat (in het voorjaar) is het ook de perfecte bestemming om te sporten: of je nu graag gaat surfen, lopen of fietsen, de Algarve 

bevat alle troeven om je volledig uit te leven op sportief vlak en je limieten te verkennen. Naast het sportieve kan je er ook genieten van de rijke cultuur 

en gastronomie. De Algarve blijft je verrassen! 

Onze uitvalsbasis, gelegen in Olhos d'Agua, ligt zo’n 5km van het levendige Albufeira. Olhos d’Agua is omgeven door heuvels met veel begroeiing. Dit 

voormalige vissersdorpje heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een kleine badplaats met diverse horecagelegenheden. Kenmerkend aan dit 

dorpje zijn de grillige roodgele zandsteenrotsen langs de kustlijn. Olhos d'Agua, letterlijk 'ogen van water', dankt zijn naam aan de zoetwaterbronnen die 

bij eb, op een deel van het strand, tevoorschijn komen.  

 

Albufeira is van oorsprong ook een vissersdorp. Na de jaren ’60 werd de kustplaats een echt vakantieoord en inmiddels is het de belangrijkste 

toeristische badplaats aan de Algarve. De prachtige stranden zijn Albufeira's grootste trekpleister, maar ook het pittoreske oude binnenstadje heeft tal 

van toeristische faciliteiten. Daarnaast heeft Albufeira een vrij moderne haven. De plaats staat bekend om zijn vele restaurants, het bruisende nachtleven 

en de vriendelijke bevolking.  

Geniet van een onvergetelijke fietsvakantie in de Algarve: 

goudgele zandstranden bewaakt door steile klippen,  

verweerde forten en geurende pijnbossen.  
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 VICTORIA SPORT & BEACH HOTEL**** 

Het 4-sterren aparthotel Victoria Sport & Beach is rustig gelegen in de wijk Olhos d'Agua, net buiten het levendige Albufeira. Het 7km lange Falesia-

strand ligt op loopafstand. Een ideale plek voor een ontspannen vakantie met volop mogelijkheden om de omgeving te verkennen. Het hotel is namelijk 

gelegen tussen het stadscentrum van Albufeira (10km) en de verfijnde jachthaven van Vilamoura (11km) en op slechts 300 meter van het winkelgebied.  

De verzorgde, comfortabele appartementen in Victoria Sport & Beach zijn o.a. voorzien van een volledig ingerichte kitchenette, airco en gratis wifi. 

Daarnaast heeft het hotel een mooi zwembad met zonneterras, ligbedden en parasols. Wil je naast het fietsen nog meer sporten? Geen probleem! Dit 

hotel heeft ook nog 2 tennis courts, een fitness en een atletiekpiste. In de omgeving kan je diverse watersporten beoefenen en golf spelen.  

Verblijven doen we in een All-Inclusive formule, dus nog méér vakantie. In het buffetrestaurant kan je genieten van ontbijt- en dinerbuffetten, na de 

ritten kan je een kleine snack bekomen in de snackbar. Verkoelende cocktails, alcoholische en non-alcoholische drankjes verkrijg je in de bar en in het 

restaurant. 

AFREISDATA 

• Vliegtuigreis  06/10 - 13/10   1050 €  
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 

 

 

Voorwaarden: zie website 

ALGARVE 

• Korting niet-fietser: -75 € 

 

• Supplement single kamer: +195 € 

 

• Supplement annulatieverzekering: +50 € 

• Supplement all-in verzekering: +75 € 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  

 

• Vlucht naar Faro (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

• Verblijf in Victoria Sport & Beach hotel**** in All Inclusive 

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar Portugal 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Water voor de drinkbussen 

• Gebruik van fietsstalling  

• Gebruik van sportfaciliteitein: gym, looppiste,... 

• Infosessie en welkomstdrankje 

• Gratis Wifi 
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BENICASIM 

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.  

 

Voor de niet-fietsers zijn bezoekjes aan Castellon, Marina d’Or, Valencia en 

zo veel meer, zeker een must. Tevens zijn er mooie, vernieuwde 

wandelwegen langs de Costa Ahazar en is er een prachtig nieuw fietspad 

langs de kust, richting Marina d’Or.  

 

Het is in de heuvels achter Benicasim bovendien uitstekend om te 

mountainbiken. Een uitgebreid netwerk aan routes, steeds vertrekkende 

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

In Benicasim vond De Toerist Biking met InturSports de gedroomde 

partner. Deze hotelketen legt zich volledig toe op het wielertoerisme en 

het wielrennen. Ze hebben dan ook een uitstekende accommodatie voor 

fietsers: een professionele bewaakte fietsenstalling, een prachtige 

fitnessruimte, een nieuw binnenzwembad met banen van 25m, een 

tweede binnenzwembad met zoutwater, een jacuzzi, sauna en Turks bad. 

Al deze infrastructuur staat gratis ter beschikking gedurende het volledige 

verblijf.  

 

De variaties in het landschap maken van deze bestemming een prachtig 

decor voor een ontspannen fietsvakantie of een stevige voorbereiding op 

een nieuw wielerseizoen. Benicasim is een absolute aanrader voor wie in 

ons koude en natte voorjaar 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,  

geweldige wegen en weinig verkeer.  

 

Benicasim is top! 
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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.  

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   19/02 - 26/02   995 € 
• Vliegtuigreis   20/04 - 27/04   899 € 

 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden: zie website 

BENICASIM 

• Vlucht naar Valencia (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug)  

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

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

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar 

Benicasim 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• 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 

• Infosessie en welkomstdrankje 

• Korting niet-fietser: -75 € 

 

• Supplement single kamer: +165 € 

 

• Supplement annulatieverzekering: +40 € 

• Supplement all-in verzekering: +50 € 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  
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MALLORCA 

BESTEMMING 
 

Het Spaanse Mallorca, één van de eilanden van de Balearen, is een eiland van rust, licht en pracht. Een uitwijkplaats waar het leven nog in een plezierig 

tempo verloopt en waar men zich nog met hart en ziel zorgeloos en ontspannen kan wijden aan het kijken naar schoonheid. Mallorca is de zee en de 

bergen onder de mediterrane zon. Het is het landschap, de kunst en het karakter van een gastvrij volk. 

 

Mallorca heeft de vorm van een ruit, met in het zuidwesten de baai van 

Palma en in het noordoosten de kleinere baai van Pollensa en Alcudia. Er 

zijn ongeveer 750.000 inwoners, waarvan meer dan de helft in de 

hoofdstad Palma wonen. Andere belangrijke steden zijn: Manacor, Inca, 

Felanitx, Soller en Llucmayor. In het westen ligt het indrukwekkende 

Traumuntana-gebergte, dat zich over een lengte van 90 km uitstrekt van 

Andratx tot Formentor.  

 

Mallorca is erg populair bij zowel professionele als vrijetijdsfietsers. De 

meeste mensen denken dat Mallorca een aaneenschakeling van stranden 

is, afgezoomd met hotels. Maar er zijn groene, vruchtbare vlaktes, zacht 

glooiend heuvelland en bergmassieven. Er zijn ook nog maagdelijke 

stranden zonder toeristische drukte. Achter de kustlijn fiets je door 

dennenbossen en pittoreske dorpen.  

 

Met ongeveer 2400 zonne-uren per jaar heeft het Mallorca het ideale 

klimaat voor een heerlijke fietsvakantie. Mallorca heeft een 

benijdenswaardig mediterraan klimaat met warme zomers en zachte 

winters. De temperatuur daalt aanzienlijk in de bergen, maar neemt toe 

aan de mooie zandstranden. 

 

Dit eiland heeft zich de laatste jaren ontpopt tot hét fietseiland bij uitstek. De waaier aan diverse parcours, de mooie fietsinfrastructuur en vooral de 

unieke landschappen maken van deze bestemming een ‘must’.  

 

De Baai van Alcudia is de ideale plaats om te genieten van lange en brede stranden, hier bevindt zich het grootste strand van Mallorca. Alcudia is van 

oorsprong een vissersplaats waar sinds de jaren 60 het toerisme sterk in opmars is gekomen. Alcudia heeft vandaag de dag nog steeds een grote jacht- 

en vissershaven. Het is de ideale plek voor toeristen, vanwege de prachtige baaien met palmbomen, mooie boten en de gezelligheid want het beschikt 

over veel bars, restaurants en heerlijke terrasjes. 

 

Terwijl de fietsen met onze vrachtwagen en per boot naar het eiland worden gebracht, maak jij de verplaatsing met het vliegtuig! Zo kan je deze 

onvergetelijke bestemming ontdekken op de eigen fiets, beter kan niet! 

 

 

Mallorca heeft zich de laatste jaren ontpopt als  

hét fietseiland bij uitstek, met afwisselende routes,  

uitstekende infrastructuur en prachtige landschappen. 
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 HOTEL ZAFIRO TROPIC****  
 

Voor onze fietsvakanties op Mallorca werken we samen met de ‘Zafiro Hotels’ keten. Hun concept van Aparthotels valt al vele jaren in de smaak bij onze 

deelnemers. Verblijvend in een ruime studio of appartement, geniet je van alle comfort in moderne kamers: airco, kitchenette, satelliet-tv en balkon. Wifi 

is gratis in het hele resort. 

 

De restaurants serveren mediterrane en internationale gerechten, steeds verzorgd zodat je gezellig kan tafelen. ‘s Avonds kan je nakaarten over de 

mooie fietsdag tijdens de avondshows, met een verfrissend drankje op het grote terras. 

 

De verschillende zwembaden bieden de nodige verkoeling na een hete fietsdag. Of liever ontspannen in de wellness? Duik in de sauna, het stoombad  of 

binnenzwembad om terug helemaal tot rust te komen. 

 

In Zafiro Tropic**** zal je ongetwijfeld perfect vertoeven tijdens je fietsvakantie! 

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   04/04 - 11/04   1050 €   

• Vliegtuigreis   24/10 - 31/10     995 € 

 

INBEGREPEN         KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

   

 

 

 

 

Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Palma de Mallorca (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug)  

• Verblijf in hotel Zafiro Tropic**** in half pension 

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm (dranken niet inbegrepen) 

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar Mallorca 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Gratis Wifi in het hele hotel 

• Gebruik van wellness & gym 

• Water voor de drinkbussen 

• Gebruik van professioneel ingerichte fietsstalling  

• Wasplaats & herstelpost fietsen 

• Mogelijkheid tot wassen en drogen fietskleding 

• Infosessie en welkomstdrankje  

• Korting niet-fietser: -75 € 

 

• Supplement single kamer: +175 € 

 

• Supplement annulatieverzekering: +40 € 

• Supplement all-in verzekering: +50 € 

 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  

MALLORCA 
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POREC 

BESTEMMING 

 
Het Kroatische schiereiland Istrië is de laatste jaren als toeristische bestemming erg populair geworden. Deze miniatuurwereld in de vorm van een hart is 

het grootste schiereiland van de Adriatische Zee en kent een weelderig groen voorjaar, veelkleurigheid tijdens de herfst, een aangename zomer en een 

milde winter… het ideale land voor fietsers het hele jaar door. In Istrië zegt men: ‘Alleen verstand en wegen kennen géén einde’. Hier vindt iedereen zijn 

eigen route en elke route heeft zijn eigen verhaal, eigen bron en eigen monding. 

 

Zowel de landschappen - vooral aan de kust - als de architectuur en gastronomie laten een haast magische indruk na. Tot en met WOII hoorde Istrië bij 

Italië en ook nu vind je er nog vele Italiaanse invloeden: wijngaarden, olijfbomen, gastvrijheid,…. Met een mondje Italiaans begrijpt men je overal, want de 

taal is er blijven leven. 

Het landschap doet onvermijdelijk aan Toscane denken: heuvelachtig, met hoog gelegen dorpen en leistenen muurtjes die akkers afbakenen. Istrië is nog 

voor 35% met bos bedekt, wat het de grootste groene oase van de noordelijke Adriatische kust maakt. En waar je ook bent, de zee is nooit ver weg. 

 

In de gezellige dorpjes vind je stokoude kerkjes en typische pleintjes. Het zonlicht vertroetelt er de vele wijnstokken en olijfbomen op de kleine akkers. 

Verbaas je over de gastronomische hoogstandjes van de Istrische keuken: over de volle smaak van de truffel, de ham en niet te vergeten de lokale 

wijnen. 

 

Ons hotel Molindrio Plava Laguna**** maakt deel uit van een resort met meerdere hotels, campings en faciliteiten en ligt op wandelafstand van het 

centrum van Porec. Langs mooie fiets– en wandelpaden kan je relaxt naar dit levendige havenstadje kuieren. 

 

Een ideale uitvalsbasis, zowel voor de fietstochten als de gezellige après-bike. 

 

Met haar talrijke laguna’s en grillige kuststrook, is de zee nooit 

ver weg in Istrië.  

 

Het glooiende binnenland kenmerkt zich door wijngaarden, 

olijfbomen en authentieke dorpjes. 

 

De vele Italiaanse invloeden laten zich gelden in de sfeer, de 

gastvrijheid & vooral in de gastronomie. 
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HOTEL MOLINDRIO PLAVA LAGUNA**** 
 

Het luxe hotel Laguna Molindrio wordt omgeven door veel groen en ligt pal aan de kristalblauwe Adriatische Zee. Even verderop ligt ook de fraaie 

havenstad Poreç waar je met een treintje, met een boot of al fietsend naartoe kunt. Door alle fijne faciliteiten staat je vakantie hier in het teken van 

genieten! 

 

Met 265 kamers is het resort ruim opgezet. De kamers zijn ingericht met lichte kleuren en moderne comfortabele meubels. Zo staat er een groot bed, 

een minibar en een flatscreen.  Daarnaast is er airconditioning en een gratis WiFi verbinding. 

 

Hoewel kinderen welkom zijn in dit hotel, is Laguna Molindrio vooral voor stellen een fijn vakantieadres. Het is een romantische plek waar je uitstekend 

kunt ontspannen. Bijvoorbeeld in de prachtige LED-verlichte spa, waar je lekker kunt bubbelen, een voetbad kunt nemen of de sauna in kunt duiken. 

Maar ook op een ligbedje op het strand of langs één van de twee zwembaden kom je heerlijk tot rust.  

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   21/05 - 28/05   1050 € 

• Vliegtuigreis   10/09 - 17/09     995 € 
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Rijeka (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

• Verblijf in hotel Molindrio**** in half pension 

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm 

• Water, bier, wijn en frisdranken bij het avondmaal 

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar Porec 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Water voor de drinkbussen en snack tijdens de ritten  

• Welkomstreceptie met hapjes en drankjes 

• Gebruik van faciliteiten: zwembad, fitness, sauna 

• Fietsstalling  

• Infosessie 

• Korting niet-fietser: -75 € 

• Supplement single kamer: +145 €     (op aanvraag) 

 

• Supplement annulatieverzekering: +50 € 

• Supplement all-in verzekering: +75 € 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  

POREC 
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ROSAS 

BESTEMMING 

 
Rosas is gelegen aan de Costa Brava, net over de Frans-Spaanse grens. Deze regio heeft de mooiste en merkwaardigste landschappen van Spanje. 

Lange zandstranden slingeren zich langsheen schilderachtige baaien, steile klippen en mediterrane bossen. De vele typisch witte dorpjes en groene 

omgeving waren een inspiratie voor Salvador Dali en vormen nu het decor van één van onze populairste fietsvakanties: Rosas. 

 

Met de kaap van Creus in het noorden en het bergmassief van Montgri in het zuiden vormt de golf van Rosas een 15 kilometer lange bocht met een 

uitgestrekt strand. In dit gebied kan een bezoek gebracht worden aan het natuurpark Aiguamolls de L’Emporda, waar talrijke planten- en dierensoorten 

te vinden zijn.  

 

In het noorden wordt Rosas beschut door het gebergte van de Cabo de 

Crues, dat wordt gekenmerkt door een opvolging van kleine rustige 

inhammen met schoon en helder water tussen de steile klippen. In de 

historische binnenstad met het kasteel Trinidad, valt tijdens de 

marktdagen een volkse sfeer te proeven. ‘s Avonds staan zowel moderne 

disco's als tapasbars garant voor een swingend 'night life'.  

 

In Rosas treft u grote zandstranden. Verder is Rosas geschikt voor een 

sportieve en relaxte vakantie met zon, zee en watersporten. U zult zich 

hier nimmer vervelen. Rosas is namelijk een van de meest bezochte 

plaatsen van de Costa Brava. De vissershaven is een van de belangrijkste 

aan de noordkust van Catalonië en de jachthaven een van de levendigste, 

vooral 's avonds. Naast drukbezochte typische toeristenzones zijn hier 

ook nog gebieden in vrijwel oorspronkelijke staat te vinden zoals de baai 

van Montjoi of de kaap van Norfeu.  

 

Rosas heeft ook alles te bieden wat een fietser zoekt op een 

fietsvakantie, want vanuit Rosas kan je kiezen tussen biljartvlak, licht 

golvend of stevig bergop. 

 

De recreatieve fietsers kunnen hier met hun stadsfiets hun hartje ophalen. Je zal er in Peralada kunnen proeven van de beste cava van de regio. Je 

fietst doorheen het natuurpark van Aiguamolls de l’Emporda en het Venetië van Spanje in Empuriabrava. En terrasjes vind je in  overvloed tijdens de 

stops in Figueres, L’Escala of Villanova de la Muga. 

 

 

 

De wielertoeristen meten zich met de uitlopers van de Pyreneeën, 

genietend van de prachtige landschappen, weidse vergezichten en 

authentieke Spaanse dorpjes. De uiterst kwalitatieve en rustige wegen zijn 

een verademing om te fietsen.  

 

Na het fietsen een heerlijk terrasje doen, met zicht op de wondermooie 

baai? Of heerlijk flaneren langs de boulevard die helemaal tot in het 

haventje van de stad loopt? Of liever relaxen in de vernieuwde wellness 

van het hotel? Het kan allemaal in Rosas! 

 

En natuurlijk mogen we het uitstekende hotel niet vergeten. Laat je 

verwennen door de fantastische keuken en rust ‘s nachts uit in een 

prachtig gerenoveerde kamer.  

 

 

 

De Costa Brava, een kleurig landschap van zilvergroene 

olijfbomen, witte huisjes en de helderblauwe zee.  

 

Een schitterende omgeving voor een fietsvakantie. 
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HOTEL MEDITERRANEO PARK**** 
 

Hotel Mediterraneo Park**** is het gedroomde uitvalshotel om deze fietsvakantie te beleven. De recente vernieuwingen in het hotel ervaar je zowel op 

je kamer, in de bar en het restaurant als in de mooi aangelegde tuin waar er voldoende ruimte is om heerlijk te zonnen of te ontspannen. 

Lekker eten en kwaliteit worden hier héél hoog in het vaandel gedragen. Het buffet is dan ook erg rijkelijk en afwisselend en overheerlijk van smaak. De 

water en de wijn bij het avondmaal maken het gastronomisch feest compleet. 
 

Rond het grote openluchtzwembad kan je na het fietsen relaxen in de gratis ligstoelen. Wellnessen kan in het binnenzwembad met jacuzzi en sauna.  

Het Santa Margarita-strand en de wandelboulevard bevinden zich op amper 150m. Het centrum van Rosas is slechts 1km van het  hotel verwijderd. 

 

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   03/06 - 10/06   1050 € 
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
 

 
 
 
 

 

Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Girona (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

• Verblijf in hotel Mediterranneo Park**** in half pension 

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm met showcooking, incl. wijn en 

water 

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar Rosas 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Gebruik van faciliteiten: zwembaden, fitness, minigolf, petanque, 

bowling (wellness tegen betaling) 

• Water voor de drinkbussen 

• Gebruik van fietsstalling & wasplaats fietsen 

• Infosessie en welkomstdrankje 

• Korting niet-fietser: -45 € 

 

• Supplement single kamer: +175 € 

• Supplement kamer zwembadzicht: +45 € 

 

• Supplement annulatieverzekering: +40 € 

• Supplement all-in verzekering: +50 € 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  

ROSAS 
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SALOU 

BESTEMMING 

 
Salou situeert zich langs de 216km lange kustlijn van de Costa Dorada, gekenmerkt door de mooie goudkleurige stranden die worden afgewisseld met 

grillige rotskusten. Van de vele stadjes die zich aan deze kustlijn ontwikkeld hebben, is Salou de bekendste.  

 

Hoewel Salou voor velen synoniem staat voor feesten en zonnen in deze bruisende badplaats, wint het de laatste jaren aan bekendheid als een 

uitzonderlijke sporttoeristische bestemming. De combinatie van het geweldige weer en de opbouw van zeer goede infrastructuur deden het 

hoogwaardige sportaanbod toenemen. Vooral het fietstoerisme kende een opmars en kon al diverse professionele wielerteams verwelkomen, maar ook 

vele wielertoeristen en triatleten. 

 

In Salou kan men namelijk het beste van twee werelden combineren. Een verblijf aan de kust in een toeristische buurt, met alle voordelen daaraan 

verbonden: prachtige stranden, zicht op mooie baaien en een kustpromenade voor de ‘morning run’ of romantische avondwandeling .  

 

Enkele kilometers landinwaarts kom je echter in het veel rustigere binnenland terecht. Er zijn mooie grote wegen met lange stukken rechtdoor maar 

evengoed slingerende beklimmingen, want eens men het binnenland in fietst, is klimwerk onvermijdelijk. Je fietst echter door prachtige landschappen, 

hetgeen absoluut de pijn verzacht.  

Omringd door 4 natuurparken kan je vanuit Salou dagenlang rondtoeren in steeds weer een nieuw decor. De laaglanden tussen de kust en de bergen 

genieten van een uitgebreid natuurlandschap met rustige dorpjes en boerderijen omgeven door wijngaarden, olijfbomen en tuinen. Verder naar het 

binnenland trotseren we bergachtige wegen waar je geniet van mooie uitzichten. 

 

Het ruime aanbod aan fietswegen, in het algemeen mooie verkeersarme asfaltwegen, garanderen een afwisselend fietsprogramma dat iedere fietser zal 

bekoren.  

 

Na het fietsen kan je in de badplaats Salou heerlijk ontspannen. In het oude stadsgedeelte vind je gezellige straatjes met talloze restaurantjes, winkeltjes 

en barretjes. Langs de kust kuier je over een prachtige palmenboulevard, één van de mooiste van Spanje. In de haven kan je je vergapen aan de luxe-

jachten vanop één van de terrasjes. 

 

Een vakantie naar Salou staat bij velen synoniem  

voor feesten en zonnen.  

 

Maar Salou biedt veel meer dan dat,  

het is ook een prachtige fietsbestemming!  
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HOTEL H10 VINTAGE SALOU**** 
 

Geniet, naast de mooie omgeving, ook van het prachtige H10 Vintage Salou****. Het is een stijlvol ingericht hotel dat je een uitstekende, vriendelijke 

service en een verzorgde, gevarieerde keuken biedt. Het hotel is gevestigd in het centrale Plaça d'Europa en vlakbij de kust. Vanuit het hotel wandel je in 

10 minuten naar de grote boulevard en het strand. Onderweg kom je tal van winkeltjes en bars tegen.  
 

Het hotel is gerenoveerd met een mediterraan-geïnspireerd interieur dat vintage en moderne stijlen combineert. De comfortabele kamers, het 

zwembad, het animatieprogramma voor volwassenen en kinderen, de gratis wifi en zorgvuldig geselecteerde gerechten maken dit hotel de ideale plek 

voor een vakantie in Salou. 
 

Bovendien is het hotel ook een zeer goede uitvalsbasis voor fietsers, omdat er nu nieuwe faciliteiten (fietsstalling, reparatieruimte, wasplaats) 

beschikbaar zijn voor zowel professionele als amateurfietsers. Na het fietsen kan je een duik nemen in het centraal gelegen zwembad, of genieten van de 

rust aan het adults only zwembad op het dak!  

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   23/09 - 30/09   995 € 
 

 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
 
 
 
 
 

Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Barcelona (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

• Verblijf in hotel H10 Vintage Salou**** in half pension 

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm (met showcooking), water en 

wijn inbegrepen  

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar Salou 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Gebruik van beveiligde fietsstalling  

• Gebruik van herstelpost en wasplaats voor fietsen 

• Water voor de drinkbussen 

• Mogelijkheid tot wassen en drogen fietskleding 

• Gebruik van fitness 

• Infosessie en welkomstdrankje 

• Korting niet-fietser: -75 € 

 

• Supplement single kamer: op aanvraag 

• Supplement zwembadzicht: op aanvraag 

 

• Supplement annulatieverzekering: +40 € 

• Supplement all-in verzekering: +50 € 

 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  

SALOU 
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CRUISE & BIKE 

 

UNIEKE BELEVING 

Altijd al gedroomd van een cruise, maar wil je dat ook graag combineren met een actieve vakantiebeleving? Aarzel dan niet en geniet nu 

van beiden! Ontdek tal van mooie landen & steden op je eigen fiets, met begeleiding en dat terwijl je verblijft op een prachtig luxe 

cruiseschip! Elke ochtend ontwaken op een totaal andere locatie en daar een mooie, ontdekkende fietstocht maken. Geef toe, dat klinkt 

aanlokkelijk.  

Zowat overal ter wereld kan je een cruise maken. Maar één van de populairste vaargebieden is de Middellandse Zee. Ons vaarschema 

biedt een waaier aan bestemmingen en tijdens je cruisevakantie bezoek je elke dag een andere plaats. En toch hoef je maar 1 keer je 

koffer in en uit te pakken! Je hotel reist met je mee.  

De Cruise & Bike reizen kan je op twee verschillende fietsniveaus beleven. Groep A is geschikt voor wielertoeristen en zeer sportieve 

fietsers. De afstanden en gemiddelde snelheden zijn vergelijkbaar met een groep 3 op onze andere bestemmingen. Groep B is geschikt 

voor E-bikes en sportieve recreanten. Tijdens sommige ritten is een beperkt aantal hoogtemeters te overbruggen om zo op de mooiste 

plaatsjes te komen. Deelnemers op een E-bike zullen hiermee geen enkele moeite ervaren. Voor deelnemers op een gewone stadsfiets is 

hiervoor een minimale conditie wel een vereiste.  

Als wielertoerist trek je in elke aanleghaven het binnenland in. Op de ene locatie bergachtig & geaccidenteerd met weidse vergezichten, 

op de andere locatie heuvelachtig en glooiend langsheen authentieke dorpjes. Steeds een uitdaging maar met de nadruk op 

vakantiebeleving. 

De recreanten rijden op hun stadsfiets of E-bike doorheen de havensteden, ontdekken de leukste toeristische bezienswaardigheden, 

dromen even weg op de mooiste terrasjes met zicht op zee en doen verrijkende indrukken op. 

MSC SEASHORE 

De MSC Seashore is als een groot drijvend vakantieresort. Aan boord geniet je van de luxe en comfort van een sterrenhotel en heb je 

keuze uit verschillende activiteiten. Het schip is uitgerust met verschillende restaurants, bars, casino, zwembaden, jacuzzi, spa, fitness, 

winkels, theater, cinema,...   

Het schip is zeer goed ingedeeld, waardoor er veel ruimte wordt gecreëerd. Het interieur is smaakvol ingericht met oog voor detail en 

design. Tijdens je cruisevakantie word je in de watten gelegd door vriendelijk en goed opgeleid personeel.  

Aan boord van de MSC Seashore heb je elke dag een ruime keuze uit verschillende activiteiten. Van ontspanning tot sport. Van culinaire 

verwennerij tot top-entertainment. Verkies je een dagje niet te fietsen of is je reisgezel géén fietsliefhebber? Dan kan je tijdens deze reis 

genieten van een enorm uitgebreid aanbod aan boeiende excursies en uitstappen.   

Ontdek 5 verschillende steden en hun omgeving op je eigen 

fiets: Genoa, Civitavecchia, Palermo, Ibiza, & Valencia.   

 

Dit terwijl je verblijft op een luxe cruiseschip!  
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CRUISE & BIKE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFREISDATA        Balkonkajuit  Binnenkajuit 

• Cruise   21/09 - 30/09    1559 €   1359 € 

 

INBEGREPEN         

• Directe autocarreis naar haven Marseille, met extra beenruimte 

• Transport van EIGEN fiets in aanhanger van de autocar 

• Verblijf op basis van dubbele bezetting in balkonkajuit Fantastica-beleving 

• VOL pension aan boord in buffet- en hoofdrestaurants 

• Balkonkajuit voorzien van airconditioning, ruime garderobe, badkamer, interactieve tv, telefoon, wifi (tegen betaling), minibar, kluisje 

• Fietsbegeleiding in 2 aangepaste niveaus door ervaren begeleiders  

• Vrije toegang tot de fitness en zwembaden, bubbelbaden, casino, bibliotheek,… 

• Spektakels in het theater, live muziek in de bars, animaties en activiteiten overdag en ‘s avonds 

• Dragen van de bagages in de havens 

• Fooi chauffeur 

• Haventaksen 

• Verplichte servicekosten aan boord (fooien) 

 

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

• Korting niet-fietser:      -95 € 

• Korting eigen vervoer naar Marseille:    -90 €  (inclusief fiets en bagage met eigen vervoer)  

 

• Supplement drankenpakket Easy Package:     260 € 

• Supplement drankenpakket Easy Plus:      355 € 

• Supplement drankenpakket Premium:      500 € 

• Supplement drankenpakket Non-Alcohol Package:    185 € 

• Andere MSC cruise-opties: op aanvraag 

 

• Supplement reisbijstandsverzekering:   25 € 

• Supplement annulatieverzekering:   90 € 

• Supplement all-in verzekering:    105 € 

 

Raadpleeg zeker onze pagina www.cruisenbike.be voor alle details en info over dit unieke concept! 



 

 

INSCHRIJVEN 

Je kan op verschillende manieren inschrijven voor onze fietsvakanties: 
 

• Online:   www.detoeristbiking.be 

• E-mail:   biking@detoerist.be 

• Telefonisch: 0032 13 23 00 01 

• Op kantoor: kantoor Lummen - Ringlaan 38 - 3560 Lummen 

    

BEGELEIDE FIETSVAKANTIES 2023 

 

 

ALGARVE 
 

06/10 - 13/10 Victoria Sport & Beach**** 1050 € 

 

ALTEA 
 

18/03 - 25/03 Cap Negret****    950 € 

03/05 - 10/05 Cap Negret****    999 € 

 

BENICASIM 
 

19/02 - 26/02 Intur Orange****    995 € 

20/04 - 27/04 Intur Orange****    899 € 

 

MALLORCA 
 

04/04 - 11/04 Zafiro Tropic****   1050 € 

03/04 - 10/04 Zafiro Tropic****       995 € 

 

POREC 
 

21/05 - 28/05 Molindrio****  1050 € 

10/09 - 17/09 Molindrio****     995 € 

 

ROSAS 
 

03/06 - 10/06 Mediterraneo Park**** 1050 € 

 

SALOU 
 

23/09 - 30/09 H10 Vintage Salou****   995 € 

 

CRUISE & BIKE 
 

21/09 - 30/09 MSC Seashore   1595 € 


