
CYCLING & TRIATLON 

SHIFTING SPORTS HOLIDAYSSHIFTING SPORTS HOLIDAYS
TO ANOTHER GEARTO ANOTHER GEAR



INTRO

Welkom in The BreakAway. Een uniek
sportverblijf met geweldige vibes op een
boogscheut van Calpe, of ook wel cycling

heaven genoemd.
 

Los verblijf
Geniet van zen en luxe in Ibiza stijl samen

met familie of vrienden. Wij maken het voor
jou tot een onvergetelijke ervaring.

 
Full Gazz BreakAway Arrangement

Verblijf als een PRO en ga voor de ultieme
sportervaring met het Full Gazz BreakAway

arrangement. The BreakAway biedt een uniek
kader voor wielrenners, mountainbikers,

triatleten, golfers en tennissers.
 

https://www.thebreakaway.eu/nl/prijzen-en-pakketten/villa-panache


De villa's bieden plaats voor groepen
van 4 tot 18 personen en
combineren zen en luxe in een
prachtige Ibiza stijl.

Een verblijf met
panache 
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The BreakAway is voor iedereen met
een hart voor de koers. 
We dompelen je onder in een 360°
fietsbeleving waardoor je je even als
een pro waant. Verblijf en train in de
best mogelijke omstandigheden aan
de Costa Blanca met experten en
gidsen binnen handbereik. Alles is
voorhanden om volop te genieten
van een fietsvakantie op maat met
jouw club, bedrijf of groep vrienden. 

Recreant of Gran
Fondo rijder?
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In samenwerking met Vuelta
Turistica, cycling shop & bar
van ex prof Jurgen van
Goolen en Inge Van den
Broeck, kunnen we jou
voorzien van het beste
materiaal. Zowel het
onderhoud als de fietsen
proper houden voorzien wij
voor jou tijdens jouw verblijf.
Je hebt keuze tussen
wegfietsen en E-bikes. 

Fietsverhuur
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Dankzij Personal.
Sportpraktijk staat er steeds
een performance coach en
sportkine paraat. Ontdek
welke mogelijkheden je als
atleet nog niet genoeg benut,
verbeter je inzicht en
prestatie, en ga aan de slag
met richtlijnen voor het
thuisfront. Become a better
you.

Performance
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Geniet van de opgietsessies
in de ruime sauna. Een beetje
te warm voor jou? Versnel
jouw recuperatie in een ijsbad
of leer
ademhalingstechnieken met
de performance coach die
jouw capaciteit en immuniteit
doen verhogen. Sluit jouw
rustdag in stijl af met een
verkwikkende massage. 

Wellness
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Naast een volledige omkadering bieden we jouw
groep een interactieve competitie tijdens het
verblijf. Met dagelijkse rankings, aantal km's, PR's
op segmenten, etc heb je de mogelijkheid om jouw
eigen clubcompetitie  vorm te geven. Alles kan op
maat klaargezet worden voor een Full Gazz verblijf. 

THE BREAKAWAY
DAAGT JOUW CLUB
UIT.

D O  Y O U  D A R E ?  



Van een performance coach,
sportkine, gidsen, mechaniciens
tot catering. Krijg de kwaliteit
die jij verwacht.

360°
begeleiding

Op slechts 50min van de
luchthaven. Vlakbij grote
verbindingswegen en op
wandelafstand van de kust. De
ideale uitvalsbasis om de regio
te verkennen op de fiets.  

Vlot
bereikbaar

The BreakAway biedt een unieke
fietsbeleving voor alle niveau's.
Een brede waaier aan extra
diensten maakt jouw verblijf
helemaal af. 

100%
Maatwerk In The BreakAway is iedereen atleet. We

bieden een volledige omkadering, zonder het
idee te hebben dat je op een begeleide reis
bent. Genieten doe je in een uniek kader,
zowel op als naast de fiets.

Our
Strengths

De villa's zijn afgewerkt met 
 hoogwaardig materiaal. Van
verblijf tot het fietsmateriaal,
alles is van TOPkwaliteit.

Betaalbare
luxe



Een acceptabele prijs voor een kwaliteitsvol
en volwaardig pakket. Daar kiest The
BreakAway voor. Als gast geniet je ten volle
van een zorgeloze fietsvakantie met alle
nodige experts, gidsen en omkadering
voorhanden. The BreakAway zet alles in zijn
werk om jouw verblijf volledig op maat uit te
werken. Jullie zijn onze kopmannen, wij zijn
de meesterknechten. 

Prijsoverzicht 
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Het hele performance pakket kan
naar eigen wens worden ingevuld.
Interesse in bepaalde inhouden?
Laat het ons weten... The
BreakAway werkt het uit. 

Performance
maatwerk
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Extra
bevoorrading
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The BreakAway hanteert standaard een
brede waaier aan extra diensten om jouw
verblijf helemaal af te maken. Wil je het
arrangement uitbreiden met extra diensten
zoals thema feestjes, catering, extra
coachingsessies of therapieën? Team
BreakAway staat steeds klaar voor jou. 



Ready to
BreakAway?

09 Ofwel 100% in het Spaans. Onze slogan, ons
kenmerk. Wil je weggeraken in de vlucht moet je
alles geven. Deze overtuiging brengen we elke dag in
The BreakAway.

Cien por ciento

Ongeacht jouw niveau, iedereen kan zijn potentieel
ontdekken en volledig benutten. De begeleiding op
als naast de fiets wordt aangepast aan de groep.
Iedereen geniet dezelfde kwaliteit. 

Everybody athlete

Zen en luxe in een Ibiza stijl. Heerlijk thuiskomen na
een prachtige rit. Thuiskomen doe je in 
The BreakAway.  

Simply a memorable experience



Multidisciplinaire sportpraktijk in
Mechelen(BE) bestaande uit trainers,
kine's, sportarts en diëtisten. 

Personal.
Sportpraktijk

Cycling shop & bar van ex prof Jurgen van
Goolen en Inge van den Broeck in Calpe.  

Vuelta Turistica
cycling center

Sportvoeding en suppleties om voor,
tijdens en na jouw training te nuttigen. 

4Gold nutrition & 
supplements
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"Wie in het dal blijft

ziet nooit de andere

kant van de berg." 

J O S É  D E  C A U W E R

INFO EN BOEKINGEN
+32 (0) 478 60 32 46

www.thebreakaway.eu

info@thebreakaway.eu


