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Voorjaar 2018 

 

Tijdens de koude wintermaanden er even tussenuit, zalig genieten 

op de fiets onder de Mediterrane zon en de conditie bijscherpen 

met jouw fietsvrienden. Dit is in een notendop wat Flamme Rouge 

ook tijdens de eerste maanden van 2018 jou wil serveren.  

Daarnaast blijven we steeds trouw aan de Flamme Rouge stijl.  

Dit betekent onder andere gevarieerde en ruime bevoorradingen 

voor, tijdens en na de rit, fietsbegeleiding met servicewagen en 

mechanische assistentie,  de gezellige ongedwongen sfeer, ’s avonds 

gezellig samenzitten en nakaarten met een leuke fotoreportage van 

de voorbije dag enz.  

 

Uit de evaluaties die jullie invulden blijkt duidelijk dat jullie houden 

van de mix van zon – goed klimaat – heuvelachtig & uitdagende 

parcours.  

Een fietsvakantie met Flamme Rouge…dat is fietsen, beleven, 

ontdekken én genieten. 

 

We hebben nu al keihard goesting in 2018 en zijn ons daarvoor dit 

jaar al gaan verdiepen in verschillende andere regio’s. 

Malaga (Nerja), Gerona, Mallorca, Gran Canaria en Calpe zijn vanaf 

2018 ons Spaanse topbestemmingen. 

 

 

 

 

 



Onze troeven 

Een zeer ruim aanbod van verschillende uitdagende regio’s:  

Calpe  

Malaga met uitvalsbasis Nerja 

Mallorca  

Gran Canaria 

Eigen veilig fietstransport vanuit Nederland en België:  

De ‘fiets’ is voor iedere ‘liefhebber’ van goudwaarde . Vandaar dat Flamme 

Rouge jouw fiets ook uiterst zorgzaam transporteert met het fix fork 

systeem, een van de veiligste systemen op de markt.  

Fietsvervoer is mogelijk tot 90 fietsen.  

We beschikken over 2 aanhangwagens, nl:  

- Aanhangwagen tot 30 fietsen + bagage 30 deelnemers.  

- Aanhangwagen tot 42 fietsen + bagage 42 deelnemers, elektrische 

aansluitingen, verlichting & elektrische laadklep.  

Flamme rouge service:  

 Boeking en reservatie 

 Heen- en terugreis met vliegtuig & transfer luchthaven heen en terug  

 Professioneel fietsvervoer (voor groepen +15 personen komen we 

ter plaatse) 

 Hotel op basis van vol pension & water en wijn aan tafel. 

 Aangepaste menu’s voor de fietsers 

 Binnen en buitenzwembad Spa en wellness. 

 Sportmassage na de ritten 

 Afgesloten fietsgarage 

 Servicewagen tijdens de ritten 

 Mechanische assistentie 

 Professionele fietsbegeleiders 

 Ruime buffetbevoorrading voor, tijdens en na de ritten 

 Lunchpakket of pastamaaltijd tijdens de middag  



Pakketformules 

Organiseren binnen een club is leuk! We staan jullie graag bij in de organisatie van jullie fietsvakantie in verschillende deelpakketten. Bepaal zelf waar je 

ondersteuning kan in gebruiken en stel dus zelf jouw pakket op maat samen. 

Pakket velo 

Je kan bij ons kan terecht voor het transport van jullie fietsen. We kunnen 90 fietsen uiterst veilig verplaatsen naar een locatie naar 

keuze (stage, vakantie binnen Europa).  

Korting voor VWB clubs:  10% 

Speciale voorwaarden vanaf een periode van meer dan 5 dagen. 

 

Pakket transfer 

Droom je ervan om met je team Milaan Sanremo, Marmotte of een meerdaagse stage in Spanje te rijden maar krijg je het niet geregeld? 

Wij doen voor jou de inschrijvingen, boekingen en jullie transport. Reizen doen jullie licht (enkel handbagage) met het vliegtuig. 

Wij brengen de fietsen én jullie bagage heen en terug met onze servicewagen.  

Praktisch, snel en dus ook met frissere benen aan de fietsmeerdaagse beginnen!  

 

Pakket service 

Een fietsvakantie in samenwerking met Flamme Rouge:  

een full service om U tegen te zeggen:  

mecaniciens, professionele fietsbegeleiders,  

ruime buffetbevoorradingen voor tijdens en na de ritten…. Je hoeft maar aan één iets te denken én dat is fietsen  



Onze bestemmingen 

 

We kiezen bestemmingen waar de fiets en de koers leeft in het voorjaar: tal van ploegen trainen, fietsen, beleven en genieten in het Mediterrane klimaat. 

 

Calpe 

 

Waarom Calpé? De regio is bekend onder de naam ‘Costa 

Blanca’, wat witte kust betekent. Dit maakt de regio mooier in 

de maanden december en januari. Het klimaat kan 

omschreven worden als 9 maanden lente en 3 maanden 

zomer. Calpe ligt direct aan de Middellandse Zee en heeft ook 

een bijzonder mild microklimaat met warme zomers 

(gemiddeld 30°C) en comfortabele winters (gemiddeld 17°C) 

wat ook deze regio tot een waar fietsparadijs maakt. Calpe 

ligt in een dal dus enig klimwerk is noodzakelijk maar eens 

buiten Calpe opent zich in het achterland een weelde aan 

ritmogelijkheden en afstanden waardoor er kilometers en 

niveauverschillen naar ieders smaak en vermogen te vinden 

zijn. Coll des Rates is de bekendste klim daar in de buurt met 

een lengte van rond de 6 km en gemiddeld percentage van 

ook 6%. 

 

Lekker eten, mooie kamers, afgesloten ruimte voor fietsen, 

zwembaden, fitnessruimte, …Dit hotel wordt ook met stip 

gekozen wanneer de profs in de winter daar hun stage doen. 

 

 

 

 

 



                 

 

 

 

 

 

               Malaga-Nerja 
 

            

 

Het beste klimaat van Europa!  De Tejeda & Almijara 

bergketen vormt een natuurlijke bescherming tegen de 

koude weersinvloeden uit het noorden. Als het in België 

guur, nat en koud is, is het de beste tijd om te fietsen in 

Andalusië. Gemiddeld 320 zondagen per jaar, dat is 8 uur 

per dag, zorgen ervoor dat je bij een aangename 

temperatuur heerlijk kunt wandelen en fietsen in Andalusië ! 

De charme van uitvalsbasis Nerja zit ‘m onder andere in de 

mooie ligging op een rotsplateau boven de zee waardoor 

zich een groot aantal stranden hebben gevormd met elk een 

eigen karakter. Dit in combinatie met het prachtige 

uitzichtspunt Balcon de Europa en de typisch Spaanse smalle 

straatjes in het historische centrum maken Nerja zeer 

aantrekkelijk en pittoresk.  

 

 

 

 

  

http://www.leveninandalusie.nl/site/artikel/nerja/11/ligging-en-klimaat
http://www.leveninandalusie.nl/site/artikel/nerja/19/stranden
http://www.leveninandalusie.nl/site/artikel/nerja/15/balcon-de-europa
http://www.leveninandalusie.nl/site/artikel/nerja/14/geschiedenis


Gerona 

 

Gerona is het nieuwe 

fietsmekka van Europa en dat 

voel je als je hier aankomt. 22 

professionele ploegen zijn hier 

permanent gevestigd. Het 

prachtige, historische stadje is 

bezaaid met fietsenwinkels en 

cafeetjes speciaal voor fietsers. 

De meeste hotels zien de 

wielertoeristen heel graag 

komen. Hun infrastructuur 

werd aangepast en ook 

voorzien zij speciale 

“wielermaaltijden”.  

 

Maar de allerbelangrijkste 

reden waarom  hier meer en 

meer fietsers naartoe komen 

zijn de routes. De hele regio 

ligt vol met schitterende 

wegen voor elk niveau. 

Befaamde cols, glooiende 

routes,… Je kan hier echt alles 

vinden in een zeer aangenaam 

mediterraans klimaat. 

 

 

 

 



Gran Canaria 
 

Prachtige wegen. Het hele jaar door de warmte van de Canarische zon. En steeds een fantastisch uitzicht over de Atlantische Oceaan!  

Het lijkt erop dat Gran Canaria een eiland is dat werd gemaakt om te fietsen.  

Rondrijden op Gran Canaria is nagenoeg fietsen zonder ander verkeer tegen te komen.  

Van het ene dorp naar het andere, één met de stilte en de natuur...  

Heerlijk fietsen noemen ze dat dan.  

Zowel voor de ervaren fietsers als voor de pure recreant is het zalig om op de nieuw aangelegde en perfecte asfaltwegen zonder zorgen naar beneden te 

rijden.  

Natuurlijk moet je eerst op eigen kracht naar boven rijden om de sensatie van de afdalingen te voelen.  

Maar ook dat is zoveel plezieriger op deze asfaltwegen dan op korrelige baantjes vol met putten en kuilen.  

Gran Canaria gaat er prat op, de beste wegen van Europa te hebben. 

 

 

Ontdek het zelf, samen met Flamme Rouge 

  

 

Mallorca  

  Mallorca behoeft eigenlijk geen uitleg…  

  Tal van Belgische toppers in het veldrijden en wielrennen vliegen in de winter op en af naar dit trainingsparadijs. En met reden!  

Onze Flamme rouge service ter plaatse is de meerwaarde voor uw fietsvakantie. 

Fietsen is het enige waar jij aan moet denken… met plezier doet Flamme Rouge de rest 😊 !    

 

 

  



Periodes 

 

Februari 
 

 3-10 februari 2018: Malaga 

 4-11 februari 2018: Calpe (krokus) 

 11-18 februari 2018: Calpe 

 

Maart 

 

 4-11 maart 2018: Calpe 

 10-17 maart: Malaga 

 11-18 maart 2018: Calpe 

 

Tijdens alle bovenstaande periodes kunnen we ook op maat van uw fietsgroep  

een stage-vakantie organiseren naar een bestemming van uw keuze. 

 

Exclusiviteit voor een groep is mogelijk vanaf 30-35 deelnemers. 

Naast onze meerdaagse full service pakketten kunnen we voor u ook 

het fietstransport en/of boeking en/of reservatie hotel-vluchten voorzien. 

 

Gerona, Gran Canaria en Mallorca bieden wij ook aan tijdens dezelfde periodes als 

bovenstaande. 

 

Neem contact met ons op en ontvang een offerte op maat. 

 

  



LA BELLA ITALIA 

 

Toscane Bianchi: deze trip tijdens de paasvakantie (en Gran Fondo Strade Bianchi) naar Italië mag je echt niet missen.  

Een leuke mix van sport, cultuur en zon. De #fietsondekbeleefgeniet staat centraal tijdens deze reis.  

De reis staat ook open voor partners en kinderen die liever niet fietsen maar willen genieten van voorjaarszon,  

kleine dorpjes, cultuur en lekker eten. 

       

We hebben ons hart verloren in Italië. De beleving, de gastvrijheid, de uitstekende  

      hotels doen ons verlangen naar meer én er komt meer: de Italiaanse Alpen met onder  

      andere de Stelvio blijft een trekpleister. Maar wij breiden uit: Cesenatico, Piemonte, Toscane en tot slot onze 

      Route D’Azur (21-29 juli) zal een Giro d’Italia toets krijgen (Lombardije-Como-Garda-Piemonte). De   

      info komt vrij snel online. Beperkt aantal inschrijvingen (Route Azur)  

Ciao tutti! 

 



Onze uitdagingen 

We verwijzen graag naar onze website voor onze referenties. We breiden jaarlijks onze fietsprogramma’s uit.  

Italië: Toscane, Italiaanse Alpen, Dolomieten, Cesenatico, Milaan-Sanremo… 

Spanje: Calpe, Malaga, Mallorca, Gerona, Gran Canaria… 

Frankrijk: Pyreneeën,  Vogezen, Elzas, Alpen, cyclo 3 Ballons, Opaalkust… 

Etappereizen: Grinta Alpenfietsvakantie, Route D’Azur, Brugge-Reims, Ronde van België , fietsen naar Praag… 

Duitsland: Zwarte Woud, Sauerland, Eifel, Moezel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ga mee op fietsvakantie naar de zon! 

 
VWB Lidmaatschap : - 25 euro pp 
 

vroegboekkorting: -25 euro pp  

          Of ontvang een gratis wielertruitje Flamme Rouge (boeken voor 30 september 2017) 

 

          Groepskorting en voorstel op maat vanaf 10 personen  

 

                     Tot binnenkort 
 

www.flammerouge.be 

info@flammerouge.be 

0032 485 972 428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flammerouge.be/
mailto:info@flammerouge.be

