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 DE TOERIST BIKING 
 

De Toerist Biking is al vele jaren gespecialiseerd in het organiseren van begeleide fietsvakanties voor 

wielertoeristen en wielrenners, recreatieve fietsers op een gewone stadsfiets, E-bikers en zelfs 

mountainbikers. 

 

Dankzij ons weloverwogen fietsprogramma kan ieder type fietser op onze bestemmingen zijn gading 

vinden. Het fietstransport van uw eigen fiets naar de bestemming is op elk van onze vakanties    

inbegrepen.  

 

We logeren steeds in kwalitatieve hotels die zich toeleggen op de fietsliefhebbers. Deze hotels     

vormen dan ook de ideale uitvalsbasis om onze prachtig uitgestippelde fietsroutes aan te vatten. 

Samen met onze ervaren begeleiders zal je zo kennis maken met de unieke landschappen, typische 

dorpjes en mooie vergezichten! 

 

PERFECT UITGEWERKT FIETSPROGRAMMA 
 

Er wordt gefietst volgens het principe ‘samen uit, samen thuis’. De aangeboden groepen verschillen 

van bestemming tot bestemming, al 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 4 - Sportieve fietsers & E-bikes    50-90  19-21  19-21 

 Recreanten / stadsfietsen      35-70  15-16  15-16 

 Mountainbike       35-70  n.v.t.  n.v.t.  

 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. Bij een autocarreis worden de 

fietsen geladen in de aanhanger achter de autocar, bij een vliegtuigreis worden de fietsen met een 

apart transport over de weg naar de bestemming gebracht. 

 

Om de veiligheid van je fiets te garanderen en beschadigingen te voorkomen, vragen we om deze in 

te pakken in een fietskoffer, fietstas of fietsdoos. Een fietsdoos kan je vrijwel bij elke fietsen-

handelaar gratis bekomen. 

 

Je fiets dient uiteraard volledig in orde te zijn voor je op vakantie vertrekt.   

 

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. 
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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 Gent:  Express by Holiday Inn - Akkerhage 2 - 9000 Gent 

 

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 

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

 

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 verzekerings-

formules 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 52 28 18 

 Op kantoor: kantoor Lummen - Ringlaan 38 - 3560 Lummen 

   kantoor Meeuwen - Weg op Bree 25 - 3670 Meeuwen 

   kantoor Tessenderlo - Gerhagenstraat 11 - 3980 Tessenderlo 

 

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

fietsvakantie annuleren. 
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BESTEMMING 
 

Het Spaanse Benicasim, op amper 1 uurtje van Valencia, is de laatste jaren uitgegroeid tot dé ideale 

fietsregio met een aangenaam en zonnig mediterraan klimaat. In het tussenseizoen is het er heerlijk 

warm en zelfs in de winter zit de gemiddelde temperatuur nog rond 17°C. 

 

De afwisselende landschappen in de regio rond Benicasim maken het er een waar fietsparadijs voor 

wielrenners, wielertoeristen, triathleten, mountainbikers en recreatieve fietsers. 

 

Langsheen de kustlijn heb je kilometers lange rustige en vlakke wegen die zich tussen de             

sinaasappelplantages door slingeren. Ideaal voor lange duurtrainingen, blok & intervaltrainingen of 

tijdritvoorbereidingen. Trek je meer het binnenland in, dan word je geconfronteerd met een meer 

geaccidenteerd parcours, met hellingen tot 1200m en een stijgingspercentage van 4 tot 10%. Perfect 

dus om het klimwerk te trainen. 

 

De variaties in het landschap maken van deze bestemming een prachtig decor voor een ontspannen 

fietsvakantie of een stevige voorbereiding op een nieuw wielerseizoen. 

 

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 accommodatie staat gratis ter beschikking gedurende het     

volledige verblijf! 

 

Benicasim is een waar fietsparadijs voor   

iedere fietser. Een zeer mild klimaat, variaties 

in het landschap, super wegen en weinig   

verkeer.   

Benicasim is top! 
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 HOTEL INTUR BONAIRE**** 
 

Tijdens deze fietsvakantie overnacht je in het prachtige viersterrenhotel Intur Bonaire****, op   

amper 150m van het strand. De 86 ruime kamers zijn allen voorzien van telefoon, satelliet-tv, gratis 

kluis, airconditioning, haardroger, bad met douche en toilet en een balkon met tuinmeubelen. Gratis 

wifi is er in de lobby en op de kamers van het hotel. 

 

De maaltijden geniet je in het gezellige restaurant met gereserveerde tafels voor De Toerist Biking. 

Alles wordt aangeboden in buffetvorm met nieuw een aanvullend warm buffet voor fietsers. Water 

en wijn zijn inbegrepen tijdens het avondmaal. Voor ’s middags is er een picknickpakket voorzien. 

AFREISDATA 

 Vliegtuigreis Periode 1  22/01 - 29/01  745 € 

 Vliegtuigreis Periode 2  05/02 - 12/02  815 € 

 Vliegtuigreis Periode 3  19/02 - 26/02  765 € 

 Vliegtuigreis Periode 4  26/02 - 05/03  850 € 

 Vliegtuigreis Periode 5  02/04 - 09/04  815 € 

 

INBEGREPEN 

 Vlucht naar Valencia (heen/terug) 

 Transfer luchthaven Valencia - hotel (heen/terug)  

 Verblijf in hotel Intur Bonaire**** in half pension + picknick 

 Picknicklunch voor ‘s middags 

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

 Fietstransport vanuit België naar Benicasim 

 Fietsbegeleiding in aangepaste niveaus door begeleiders van De Toerist Biking 

 Gebruik van professioneel ingerichte fietsstalling  

 Wasplaats fietsen 

 Water voor de drinkbussen 

 Gebruik van sportinfrastructuur: zwembaden, professionele fitness, sauna, jacuzzi 

 Infosessie en welkomstdrankje 

 Uitgebreid infoboekje 

 

SUPPLEMENTEN & KORTINGEN 

 Korting niet-fietser:       -45 € 

 Korting leden VWB:       -15 € 

 Supplement single kamer:   +150 € 

 Supplement annulatieverzekering:    +30 € 

 Supplement all-in verzekering:       +45 € 
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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 een benijdenswaardig mediterraan klimaat met warme zomers en zachte winters. De 

temperatuur daalt aanzienlijk in de bergen, maar neemt toe aan de mooie fijnzandstranden. 

 

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’. Vanuit onze noordelijk gelegen uitvalsbasis Alcudia bieden we een variabel 

programma van vlak, licht geaccidenteerd en bergachtig. 

 

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 VIVA BLUE**** 
 

Viva Blue**** is een uitstekend hotel op amper 200m van het prachtige witte zandstrand en op 

3km van het centrum van het stadje Alcudia. Dat fietsers méér dan welkom zijn blijkt uit de         

kwalitatieve fietsenstalling, de eigen Scott-shop met fietskledij en toebehoren en uit het uitgebreide 

aanbod aan huurfietsen. 

 

Het ontbijt en avondmaal worden in buffetvorm geserveerd in het hoofdrestaurant ‘Caprice’ en 

staan bekend om de ruime keuze. Gezellig nakaarten voor of na het avondmaal kan aan de poolbar 

‘La Palapa’ of in de cafetaria ‘El Patio’ of ‘Babalu’.  

 

Met 3 buitenzwembaden, waaronder een adults-only zwembad en een overdekt zwembad, zijn er 

mogelijkheden genoeg om na de fietstochten een deugddoende plons te pakken. Of flaneer langs 

het strand naar de badplaats Alcudia met haar levendige haven, winkeltjes en bars. Je verblijft er in 

ruime en comfortabele ‘premium’ appartementen met een aparte slaapkamer en een apart salon.  

AFREISDATA 
 Vliegtuigreis Periode 1  18/03 - 25/03  895 € 

 Vliegtuigreis Periode 2  08/04 - 15/04  935 €  

 Vliegtuigreis Periode 3  16/09 - 23/09  935 €  

 Vliegtuigreis Periode 4  14/10 - 21/10  935 € 

 

INBEGREPEN 

 Vlucht naar Mallorca (heen/terug) 

 Transfer luchthaven Palma de Mallorca - hotel (heen/terug)  

 Verblijf in hotel Viva Blue**** in half pension 

 Ontbijt en avondmaal in buffetvorm (dranken niet inbegrepen) 

 Fietstransport vanuit België naar Mallorca 

 Fietsbegeleiding in aangepaste niveaus door begeleiders van De Toerist Biking 

 Gebruik van professioneel ingerichte fietsstalling en herstelpost 

 Wasplaats fietsen 

 Mogelijkheid tot wassen en drogen fietskleding 

 Water voor de drinkbussen 

 Gebruik van wellness: binnenbad & sauna 

 Infosessie en welkomstdrankje 

 Uitgebreid infoboekje 

 

SUPPLEMENTEN & KORTINGEN 

 Korting niet-fietser:       -45 € 

 Korting leden VWB:       -15 € 

 Supplement single kamer:   +150 € 

 Supplement annulatieverzekering:    +30 € 

 Supplement all-in verzekering:      +45 € 
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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. Deze streek heeft alles te bieden wat 

elke 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 terwijl de wielertoeristen 

zich meten met de uitlopers van de Pyreneeën. Allen genieten er van prachtige landschappen,    

weidse vergezichten en authentieke Spaanse dorpjes. Niet voor niets dat de meeste fietsers deze 

regio  omschrijven als de ‘mooiste’ fietsregio van Europa. 

 

Als badplaats heeft Rosas een schitterende boulevard waarlangs je heerlijk kan flaneren en genieten 

van zon, zee en een prachtig strand. De terrasjes nodigen je uit om te proeven van lokale dranken 

en tapas! Kortom, het vakantiegevoel is overal aanwezig. 

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. Maar ook 

een partijtje mini-golf of petanque, tafelvoetbal of kegelen behoren tot de mogelijkheden.          

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 
 Autocarreis Periode 1  28/04 - 07/05  725 € 

 Autocarreis Periode 2  19/05 - 28/05  725 € 

 Vliegtuigreis Periode 3  03/06 - 10/06  860 €  

 Autocarreis Periode 4  15/09 - 24/09  725 € 

 

INBEGREPEN 

 Directe autocarreis met autocar met ruime beenruimte   

 Verblijf in hotel Mediterranneo Park**** in half pension + picknicklunch 

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

 Picknickpakket voor 's middags  

 Fietsbegeleiding in aangepaste niveaus door begeleiders van De Toerist Biking 

 Fietstransport in grote aanhangwagen 

 Fietsstalling 

 Wasplaats fietsen 

 Water voor de drinkbussen 

 Infosessie en welkomstdrankje bij aankomst 

 Uitgebreid infoboekje 

 Gebruik van faciliteiten: zwembaden, fitness, petanque (wellness tegen betaling) 

 Fooi chauffeur 

 

Periode 3:  vliegtuigreis, transfer ter plaatse & fietstransport over de weg zijn inbegrepen 

 

SUPPLEMENTEN & KORTINGEN 

 Korting niet-fietser:       -45 € 

 Korting leden VWB:       -15 € 

 Supplement single kamer:   +175 € 

 Supplement annulatieverzekering:    +30 € 

 Supplement all-in verzekering:       +40 € 
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BESTEMMING 
 

Riccione, gelegen aan de Adriatische Rivièra in Italië, heeft zich weten te ontpoppen als een ideale 

fietsbestemming. De prachtige omgeving, variërende fietsroutes, de Italiaanse gastvrijheid en het 

milde klimaat zijn de voornaamste troeven. 

 

Riccione situeert zich tussen de badplaatsen Rimini en Cattolica en wordt omwille van haar vele  

parken en tuinen ook wel ‘de groene parel van de Adriatische Kust’ genoemd. Deze veelzijdige     

badplaats biedt je kilometers zandstrand, de azuurblauwe Adriatische Zee en een stralende zon.  

 

Het hinterland is een verrassend gebied met uitgebreide wijn- en olijfgaarden, genesteld in        

zacht glooiende heuvels, die uitdeinen in de Adriatische Zee. Smalle en kronkelige wegen laten je het 

ongerepte natuurschoon ontdekken. 

 

Italië en lekker eten gaan hand in hand. Zowel in het hotel als de nabije omgeving zal je dan ook 

kunnen genieten van overheerlijke gerechten, kazen, wijnen, prosecco,…!  

Het maakt de vakantiebeleving nog completer. 

In het Italiaanse Riccione, aan de Adriatische 

Rivièra, combineer je prachtige fietstochten 

en typische dorpjes met de Italiaanse      

gastvrijheid en gastronomie. 
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 HOTEL BOEMIA**** 
 

De uitvalsbasis voor deze onovertroffen fietsvakantie is het schitterende hotel Boemia****, waar de 

onnavolgbare gastvrijheid zorgt dat je er jezelf meteen écht thuis voelt. Je verblijft er in half pension 

met een kleine bevoorrading voor 's middags. Het ontbijt en het rijke buffet ‘s avonds zijn van uitste-

kende kwaliteit.  

 

Tijdens de voorlaatste rit geniet je van heerlijke pasta en een BBQ in het landhuis van Zio Tony, onder 

een stralend blauwe hemel en met warme zonnestralen, met zicht op het prachtige Italiaanse binnen-

land! Dit moment koester je nog lang. 

 

Deze reis kent ontzettend veel bijval omwille van de ideale mix tussen actief fietsen en heerlijke vakan-

tie. Een greep uit de vele extra’s: de welkomstreceptie op zondag is puur genieten, op donderdag een 

bezoek én pastabuffet in het landhuis van Tony in Saludeccio en afsluiten doen we met een ‘Goodbye 

Dinner’ met enkele typische streekproducten en een avondfeest in het hotel. 

AFREISDATA 
 Vliegtuigreis Periode 1  13/05 - 20/05  795 € (o.v.) 

 

INBEGREPEN 

 Vlucht van Eindhoven naar Bologna (heen/terug) 

 Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

 Verblijf in hotel Boemia**** in half pension 

 Ontbijt en avondmaal in buffetvorm, inclusief huiswijn en water  

 Water voor de drinkbussen en snack tijdens de ritten  

 Welkomstreceptie met hapjes en drankjes 

 Pastabuffet/BBQ in het landhuis van Zio Tony 

 Fietstransport vanuit België naar Riccione 

 Fietsbegeleiding in aangepaste niveaus door begeleiders van De Toerist Biking  

 Fietsstalling en wasdienst voor de fietskledij  

 Gebruik van faciliteiten: zwembad, fitness, sauna & belevenisdouche 

 Infosessie  

 Uitgebreid infoboekje 

 

SUPPLEMENTEN & KORTINGEN 

 Korting niet-fietser:       -45 € 

 Korting leden VWB:       -15 € 

 Supplement single kamer:   +135 € 

 Supplement deluxe-kamer:  +160 € (op aanvraag) 

 Supplement annulatieverzekering:    +30 € 

 Supplement all-in verzekering:       +45 € 
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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 gehele jaar door. 

 

Welkom in Istrië, het land van de schitterend uitgedachte fietsroutes. Een echt spinnenweb, een 

wirwar van wegen, straten en weggetjes, een niet te weerstane uitdaging voor fietsliefhebbers.  

 

In Istrië zegt men: "Alleen verstand en wegen kennen géén einde". Hier vindt iedereen zijn eigen 

route, van veeleisende sporters tot amateurs, families, kinderen en mensen van middelbare leeftijd. 

En iedere route heeft zijn eigen verhaal, eigen bron en eigen monding. 

 

De natuur heeft dit kleine gebied een rijkelijke verscheidenheid geschonken, verschillende           

landschappen wisselen zich af: dalen, bergen, zee, riviertjes, bossen, zandvlakten, rotsen… een      

bijzondere weidse uitdaging is het bergachtige Ćićarija, alsook de beschermde natuurparken.  

 

Istrië is een uitzonderlijk bevolkt gebied, met veel kleine steden, maar ook verlaten dorpen, eenzame 

kerkjes, klokkentorens, oude kastelen, uitzichtspunten… 

Welkom in het land van de schitterend      

uitgedachte fietsroutes. Een spinnenweb, een 

wirwar van wegen, straten en weggetjes, een 

uitdaging voor fietsliefhebbers. 
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 HOTEL MAESTRAL**** 
 

Hotel Maestral**** is een met groen omgeven kwaliteitshotel met een schitterende ligging dicht bij de 

zee en de oude stad Novigrad. Dit hotel ademt de traditionele gastvrijheid van Istrië uit en voldoet als 

Bikehotel aan alle verwachtingen die je als fietser kan hebben. 

 

De 318 kamers zijn allen voorzien van haardroger, satelliet-tv met flatscreen, telefoon, minibar, mini-

safe en airconditioning. De kamers hebben ook gratis internetaansluiting of draadloos internet. Ont-

spannen kan in het openluchtzwembad, het verwarmd overdekt zwembad met zeewater of in het bub-

belbad.  

 

De in 2010 vernieuwde wellness biedt tegen betaling ook nog sauna, massage, dampbad, solarium en 

fitness. Het onbijt en diner worden in buffetvorm geserveerd in het recent vernieuwde restaurant.  

 

De verzorgde fietsenstalling heeft een onderhoud- en herstelworkshop, wasplaats voor de fietsen en is 

beveiligd. Dus ook de fiets heeft een perfect onderkomen in dit hotel. 

AFREISDATA 
 Autocarreis Periode 1  15/09 - 24/09  785 €  

 

INBEGREPEN 

 Directe autocarreis met autocar met ruime beenruimte 

 Verblijf in hotel Maestral**** in half pension 

 Ontbijt en avondmaal in buffetvorm 

 Water, rode & witte wijn, bier en alcoholvrije dranken inbegrepen bij avondmaal 

 Fietsbegeleiding in aangepaste niveaus door begeleiders van De Toerist Biking 

 Fietstransport in grote aanhangwagen  

 Fietsstalling  

 Wasplaats fietsen 

 Water voor de drinkbussen 

 Gebruik van buitenzwembad, binnenzwembad en bubbelbad 

 Infosessie en welkomstdrankje 

 Uitgebreid infoboekje 

 Fooi chauffeur 

 

SUPPLEMENTEN & KORTINGEN 

 Korting niet-fietser:       -45 € 

 Korting leden VWB:       -15 € 

 Supplement single kamer:     +80 € 

 Supplement annulatieverzekering:    +30 € 

 Supplement all-in verzekering:       +45 € 

 

 

OVER ONS 

BENICASIM 

MALLORCA 

ROSAS 

RICCIONE 

ISTRIE 

MONT VENTOUX 

SANTA SUSANNA 

MTB-VAKANTIES 

GROEPSREIZEN 
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BESTEMMING 
 

De Mont Ventoux is ongetwijfeld één van de bekendste beklimming die iedere wielertoerist wil    

gedaan hebben. Met zijn 1912 meter toornt hij als een reus boven het prachtige landschap van de 

Provence. Zijn geïsoleerde ligging geeft de ‘Kale berg’ iets gigantisch en dominerend. Bij helder weer 

kan je vanaf de top genieten van de prachtige uitzichten. Met een beetje geluk kan je zelfs de      

Middellandse Zee zien. 

 

Vanuit Mollans sur Ouveze fiets je gedurende 4 dagen in de buurt van de Mont Ventoux, in de    

fleurigste landschappen van de Provence. De tocht naar de top van de ‘kale berg’, vanuit Bédoin, is 

één van de uitdagendste die je kan maken. Maar de ritten in de omgeving, zoals de 7-cols rit, .zijn 

zeker zo mooi, langsheen uitgestrekte wijngaarden, geurige lavendelvelden en middeleeuwse      

dorpjes. 

 

Een aangenaam klimaat, afwisselend landschap en een uitstekend hotel staan garant voor een     

geslaagd verblijf. 

 

 

 

 

De Reus van de Provence of de Kale Berg, 

meermaals een beslissende col in de  

Tour de France en een beklimming die 

iedere wielertoerist op zijn palmares wil 

hebben! 

 

Ga met ons de uitdaging aan! 
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 HOTEL LE SAINT MARC** 
 

Hotel Le Saint Marc****, is een typisch Provençaals hotel, gerund door de eigenaars Christiane en 

Bernard. Het hotel geniet een bevoorrechte ligging in het charmante dorpje Mollans sur Ouveze,    

omringd door lavendel weiden, tijm– en rozemarijnstruiken en citroen– en  olijfbomen.   

 

Kom na de fietstocht tot rust in dit gemoedelijke en familiale hotel, voorzien van een openlucht-

zwembad, een tennisterrein en petanque baan. Laat je verwennen door de smakelijke gerechten van 

de kok, geserveerd met een heerlijk wijntje van de streek. Er is een gesloten fietsenstalling en gratis 

wifi in heel het hotel, uitgezonderd het restaurant. 

 

De charmant Provençaals ingerichte kamers zijn allen uitgerust met airco, minibar, wifi en televisie. 

 

 

AFREISDATA 
 Autocarreis Periode 1  24/08 - 29/08  680 € 

 

INBEGREPEN 

 Directe autocarreis met autocar met ruime beenruimte  

 Verblijf in hotel Le Saint Marc** in half pension 

 Ontbijt in buffetvorm 

 Avondmaal 3-gangenmenu, incl. 1/4l wijn en water 

 Fietsbegeleiding in aangepaste niveaus door begeleiders van De Toerist Biking 

 Fietstransport in grote aanhangwagen  

 Fietsstalling  

 Water voor de drinkbussen 

 Gebruik van de hotelfaciliteiten 

 Infosessie en welkomstdrankje 

 Uitgebreid infoboekje 

 Fooi chauffeur 

 

SUPPLEMENTEN & KORTINGEN 

 Korting niet-fietser:         -45 € 

 Korting leden VWB:         -15 € 

 Supplement single kamer:     +100 € 

 Supplement annulatieverzekering:      +25 € 

 Supplement all-in verzekering:          +35 € 

 

OVER ONS 

BENICASIM 

MALLORCA 

ROSAS 

RICCIONE 

ISTRIË 

MONT VENTOUX 

SANTA SUSANNA 

MTB-VAKANTIES 

GROEPSREIZEN 
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BESTEMMING 
 

Santa Susanna is een badplaats aan de Costa del Maresme, tussen Pineda de Mar en Malgrat de 

Mar. Het dorpje zelf is gebouwd op een heuvel met een prachtig uitzicht over de zee, de toeristische 

zone bruist van vele gezellige bars en restaurants, winkeltjes en kraampjes.  

 

Het grillige binnenland herbergt vele uitdagende klimmetjes tot zelfs het serieuze werk op één van 

de vele kleinere gebergtes die het hinterland rijk is. 

 

Van dorpje naar dorpje, slingerend tussen het groen, langsheen plantages en velden. Genieten van 

de mooie vergezichten en af en toe stevig op de trappers. 

 

Na het fietsen een aangename wandeling op de promenade, ontspannen in de wellness en genieten 

van de heerlijke keuken die het hotel te bieden heeft. Vakantie is alom tegenwoordig! 

De Spaanse Costa del Maresme,  

voor velen nog onontdekt! 

 

Een mix van een toeristische badplaats en 

een hinterland van prachtige natuur,  

gezellige Spaanse dorpjes,  

rustige wegen en hoffelijk verkeer! 
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 HOTEL AQUAMARINA & SPA**** 
 

Het 4-sterrenhotel Aquamarina & Spa**** werd in 2014 nog gedeeltelijk gerenoveerd en voldoet 

perfect aan onze normen. De mooie kamers en goede keuken zijn uiteraard onmisbaar, maar ook de 

vele faciliteiten van het hotel garanderen een geanimeerd verblijf. 

 

Het vernieuwde wellnesscentrum is indrukwekkend en biedt vele mogelijkheden om na het fietsen 

te ontspannen. (tegen betaling) ‘s Avonds zorgt het animatieteam voor gevarieerde shows en      

activiteiten. De beveiligde fietsenstalling in de kelder herbergt onze fietsen op veilige manier. 

 

Gratis wifi is aanwezig in het volledige resort. 

 

De boulevard net voor het hotel veranderd ‘s avonds in een toeristisch spektakel met winkeltjes, 

toeristische treintjes, muziek,… En voor wie houdt van een wandeling langs het strand, komt ook hier 

zeker aan zijn trekken. 

AFREISDATA 
 Autocarreis Periode 1  26/05 - 04/06  615 € 

 Vliegtuigreis Periode 2  02/09 - 09/09  825 € 

 

INBEGREPEN 

 Directe autocarreis met autocar met ruime beenruimte 

 Verblijf in hotel Aquamarina & Spa**** in half pension 

 Ontbijt en avondmaal in buffetvorm met showcooking, inclusief huiswijn en water  

 Fietsbegeleiding in aangepaste niveaus door begeleiders van De Toerist Biking 

 Fietstransport in grote aanhangwagen 

 Fietsstalling 

 Water voor de drinkbussen 

 Gebruik faciliteiten: zwembad, fitness, biljart, professioneel wellnesscenter (betalend) 

 Infosessie en welkomstdrankje 

 Uitgebreid infoboekje 

 Fooi chauffeur 

 

Periode 2:  vliegtuigreis, transfer ter plaatse & fietstransport over de weg zijn inbegrepen 

 

SUPPLEMENTEN & KORTINGEN 

 Korting niet-fietser:      -45 € 

 Korting leden VWB:      -15 € 

 Supplement single kamer:    +120 € 

 Supplement premium kamer:   +45 € 

 Supplement annulatieverzekering:   +25 € 

 Supplement all-in verzekering:    +35 € 

 

 

OVER ONS 

BENICASIM 

MALLORCA 

ROSAS 

RICCIONE 

ISTRIË 

MONT VENTOUX 

SANTA SUSANNA 

MTB-VAKANTIES 

GROEPSREIZEN 
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 BEGELEIDE MTB-VAKANTIES 
 

Mountainbiken (MTB) is al jarenlang een populaire sport. Daarom heeft De Toerist Biking een apart 

programma uitgewerkt met bestemmingen die aan de vereisten van een geslaagde MTB-vakantie 

kunnen voldoen. Géén transfers naar een vertrekpunt, maar steeds vertrekkend vanuit het hotel 

voor een uitdagend en gevarieerd programma aan MTB-ritten.   

 

Zowel de beginnende als gevorderde mountainbiker kan deelnemen en naar hartelust de prachtige 

regio’s op de eigen mountainbike ontdekken.  

 

Van een MTB-vakantie in het Duitse Pfalzerwald voor mountainbikers van elk niveau, tot pittige 

mountainbiketochten in de Oostenrijkse bergen, het Spaanse Benicasim of fietseiland Mallorca. Voor 

elk wat wils en onder begeleiding van ervaren MTB-begeleiders. 

 

Verkies je liever om individueel te rijden maar toch te genieten van de voordelen van het reizen in 

groep, dan bezorgen we je de GPS-tracks zodat je zelfstandig onze ritten kan beleven! 

BESTEMMINGEN 
 

 Vliegtuigreis Benicasim   19/02 - 26/02  765 € 

 Vliegtuigreis Mallorca   14/10 - 21/10  965 € 

 

De afreisdata en bestemmingen lopen steeds samen met een gelijktijdige afreis voor de wegfietsers. 

Voor meer informatie over de bestemming, het hotel en de voorwaarden verwijzen we dan ook naar 

de uitleg die eerder in deze brochure gegeven wordt. 
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 FIETSVAKANTIES VOOR GROEPEN 
 

De Toerist Biking is ook je ideale partner bij het plannen, uitwerken en reserveren van à la carte 

groepsreizen of etappereizen. Mocht je met je wielerclub, vriendengroep of collega’s graag een   

fietsvakantie ondernemen, raadpleeg ons vrijblijvend. 

 

In samenspraak werken we een geschikt programma uit tegen interessante prijzen. Dit voor om het 

even welke bestemming. Uiteraard kunnen we ook voor onze vertrouwde bestemmingen uit deze 

brochure uitstekende programma’s en voordelige prijzen aanbieden. 

 

WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN? 
 

 Reservaties van sporthotels, verblijfshotels met fietsfaciliteiten, gewone verblijfshotels 

 Reservaties van alle transporten (vluchten, autocar, trein, …) 

 Aanleveren van fietsroutes van bestemmingen die al door ons werden bezocht 

 Begeleiding van uw fietsvakanties zowel organisatorisch als sportief (gids, volgwagen) 

 Transport van uw eigen fietsen naar de fietsbestemming 

 Begeleiding en advies bij het uitwerken van uw eigen fietsprogramma op een door u gekozen 

bestemming 

 

WAAROM SAMENWERKEN? 
 

 Afdeling binnen een professioneel reisagentschap en IATA-kantoor met 30 jaar ervaring 

 Gemotiveerd team met passie voor de fietssport, zowel wielertoerisme als recreatief 

 Ervaring in het organiseren, uitzoeken en plannen van fietsvakanties en stages 

 Etappereizen van België naar Rome, Comomeer of de Mont Ventoux! 

 Portfolio aan bestemmingen waar kant-en-klare programma’s werden uitgewerkt  

 

  * Benicasim  * Riccione  * Vogezen     

  * Alpen  * Mallorca  * Calella 

  * Rosas  * Mont Ventoux * Pyreneeën     

  * Millstätter See * Ierland  * Calpé 

 

Tevens bieden we de mogelijkheid om in groep aan te sluiten bij één van de reeds door ons       

geplande afreizen doorheen het jaar aan gunstige groepstarieven. Hierdoor beperk je als vereniging 

het risico bij onderbezetting of prijsschommelingen en heeft de groepsverantwoordelijke ook      

vakantie! 

 

OVER ONS 
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Benicasim - Spanje  22/01 - 29/01  745 €   

    05/02 - 12/02  815 €   

    19/02 - 26/02  765 €   

    26/02 - 05/03           850 €    

    02/04 - 09/04  815 €   

Mallorca - Spanje  18/03 - 25/03  895 €   

    08/04 - 15/04  935 €    

    16/09 - 23/10  935 €   

    14/10 - 21/10  935 €   

Rosas - Spanje  28/04 - 07/05  725 € 

    19/05 - 28/05  725 € 

    03/06 - 10/06  860 €    

    15/09 - 24/09  725 € 

Riccione - Italië  13/05 - 20/05  795 €   

Istrië - Kroatië  15/09 - 24/09  785 € 

   

Mont Ventoux  24/08 - 29/08  680 € 

Santa Susanna  26/05 - 04/06  615 € 

    02/09 - 09/09  825 €   

INSCHRIJVEN 
 

Je kan je op verschillende manieren inschrijven voor onze fietsvakanties: 

 

 Online:  www.detoeristbiking.be 

 Email:  biking@detoerist.be 

 Telefonisch: 0032/13 52 28 18 

 Op kantoor: kantoor Lummen - Ringlaan 38 - 3560 Lummen 

   kantoor Meeuwen - Weg op Bree 25 - 3670 Meeuwen 

   kantoor Tessenderlo - Gerhagenstraat 11 - 3980 Tessenderlo 


