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SHORT BIKE POWER TRIP 
GENIET VAN HET FIETSEILAND MALLORCA SAMEN MET  
CLAUDIA VAN AVERMAET

>  Niveau A: voor wielertoeristen die jaar-
lijks tussen 3000 à 4000 km fietsen.  
Gemiddeld rij je in België aan 25 km/u. 
Voor jou staan er 4 ritten tussen de 80 
en 100 km op het programma.

>  Niveau B: voor wielertoeristen die jaar-
lijks 2000 à 3000 km fietsen, gemiddeld 
rij je in België tussen 23 en 25 km/u. In 
Mallorca fiets je 4 ritten tussen de 70 en 
90 km.

>  Aanpassingen naargelang de weersom-
standigheden en het niveau van de groep 
zijn steeds mogelijk. De afstanden op de 
dag van aankomst en de dag van vertrek 
zijn korter.

Tijdens deze 4-daagse fietsvakantie staan er 4 vaste ritten in 2 verschillende niveaugroepen gepland. Je rijdt 
op de nieuwste kwalitatieve 2019 Merckx of Orbea-fietsen met velg- of schijfremmen. De ritten worden uitge-
stippeld en begeleid door Nederlandstalige fietsbegeleiders . Op de dag van aankomst is er een uitgebreide 
infosessie. Voor de rit is er een bevoorrading. Er zijn 2 groepen per niveau:

Van 16 tot 19 mei 2019 trekt Thomas Cook naar dé ideale fietsbestemming: Mallorca. Elke dag een 
nieuwe schitterende fietsroute doorheen prachtige landschappen en dit aan de zijde van een van 
de leading ladies van het vrouwenpeloton: Claudia Van Avermaet. De fietsvakantie is er zowel voor 
dames als heren die op een ontspannen manier willen genieten van dit mooie fietseiland. Na de rit 
kan je indien gewenst deelnemen aan een After-Bike yogasessie in de tuin van het hotel of relaxen 
op een van de leuke terrasjes onderweg. ’s Avonds geniet je van de heerlijke lokale gerechten in dit 
hotel.
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>  Iconische fietsregio met kleppers als Sa Calobra 

en Cap Formentor
>  Fietsroutes voor alle niveaus, zowel vlak als 

bergachtig
>  Hotel met alle nodige voorzieningen voor wieler-

toeristen en mensen op zoek naar een kwalita-
tief en rustgevend boetiekhotel

>  Mogelijkheid tot het delen van een dubbele 
kamer

MALLORCA, SPANJE 
ASTORIA PLAYA r
Hotel Astoria Playa in Alcudia is een modern adults-only hotel voor-
zien van alle nodige faciliteiten voor een deugddoende vakantie. Het 
hotel ligt op slechts 150 m van het lange zandstrand van waaruit een 
mooi wandelpad vertrekt naar het centrum van Alcudia met tal van 
winkels, restaurants en bars. Na de fietstocht kan je uitrusten aan 
een van de 2 zwembaden. Voor het ontbijt en avondeten is er een 
ruime keuze in het buffetrestaurant. De stijlvolle kamers beschikken 
over een minibar, airco, kluisje (tegen betaling), tv, gratis wifi, bad met 
douche en een balkon of terras. In de ruime en beveiligde fietskelder 
kan je na de rit je fiets wassen en ook voor je fietskledij is er een (be-
talende) wasdienst. Water en isotone sportdranken staan kosteloos 
ter beschikking.

BTC INSPIRATIEREIZEN Z19_Active&Lifestyle-NL.indd   16 31/10/2018   15:49

17

VRIENDEN INTENSIEF

NATUUR GEZOND

INBEGREPEN 
•   Rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines heen en terug inclusief 

taksen
•  23 kg ruimbagage + 12 kg handbagage per persoon
•  Transfer van de luchthaven van Mallorca naar het hotel en terug
•  3 overnachtingen op basis van halfpension in hotel Astoria Playa
•  Huur kwalitatieve 2019 full carbon Merckx of Orbea-fietsen i.f.v. 

afmetingen, steeds afgemonteerd met Shimano Ultegra of 105 met 
11/32 tandwiel. Velg - of schijfremmen.

•  4 ritten gedurende het verblijf onder Nederlandstalige begeleiding
•  Technische assistentie in het hotel
•  Water en isotone sportdranken voor vertrek in de fietskelder van 

het hotel
• Nederlandstalige reisbegeleider vanuit Brussel

NIET INBEGREPEN 
 Eigen pedalen en fietshelm (verplicht); maaltijden onderweg; 
transport van eigen fiets op de vlucht mits supplement en 
op aanvraag; persoonlijke uitgaven; lunch, dranken tijdens de 
maaltijden; niet-vermelde diensten; bevoorrading voor vertrek van 
iedere rit; lokale ecotaks te betalen aan de receptie.

OPMERKING 
 Deze fietsvakantie is gegarandeerd vanaf 15 deelnemers.

REISDOCUMENTEN & FORMALITEITEN
Reizigers met de Belgische nationaliteit hebben een geldige 
identiteitskaart nodig.

PAKKETCODE: PPMI20

OPMERKING: Mogelijkheid tot het delen van een dubbele kamer 
met een andere deelnemer (op aanvraag, kamertype A1H aan € 
699 p.p.) 

KAMERTYPE 2 PERS.
X2A

1 PERS.
X1A

 

16/05/19
 

€ 699 € 894

CATALOOG: SNS DIST

Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van het kamertype zoals beschreven. De prijzen zijn op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van wijzigingen.  
Het aantal eenpersoonskamers per reis is beperkt en steeds op aanvraag.
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