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€ 799

FIETSVAKANTIE MALLORCA 
DE ULTIEME VOORBEREIDING OP DE VOORJAARSKLASSIEKERS !

>  A: goed getrainde wielertoerist die 
minimaal 5000 km per jaar fietst met 
gemiddelde snelheden in België tussen 
25 en 27 km/u. In Mallorca staan er 5 
ritten tussen de 100 en 130 km op het 
programma.

>  B: voor wielertoeristen die jaarlijks tus-
sen 3000 à 4000 km fietsen. Gemiddeld 
rij je in België aan 22 à 25 km/u. Voor jou 
staan er 5 ritten tussen de 90 en 110 km 
op het programma.

>  C: voor wielertoeristen die jaarlijks 2000 
à 3000 km fietsen en dit graag combine-
ren met een terrasje. In Mallorca fiets je 
5 ritten tussen de 70 en 90 km

INBEGREPEN 
•   Rechtstreekse vluchten, heen en terug, met Brussels Airlines
•  23 kg ruimbagage + 12 kg handbagage per persoon
•  7 overnachtingen op basis van half pension in hotel Astoria Playa
•  Huur kwalitatieve 2019 full carbon Merckx fietsen
•  5 ritten per week onder professionele begeleiding
•  Technische assistentie
•  Bevoorrading voor de rit
• Pastabuffet na de ritten in het hotel
• Water en wijn aan tafel bij het diner
• Nederlandstalige reisbegeleider

NIET INBEGREPEN 
 Eigen pedalen en fietshelm (verplicht), maaltijden onderweg tijdens 
de ritten, transport eigen fiets op de vlucht en transfer mits 
supplement en op aanvraag; persoonlijke uitgaven, niet-vermelde 
diensten, lokale ecotaks te betalen aan de receptie.

OPMERKING 
 Deze reis is gegarandeerd vanaf 15 deelnemers

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

Tijdens deze 8-daagse fietsvakantie staan er 5 vaste ritten in 3 verschillende niveaugroepen gepland. Je rijdt 
op de nieuwste kwalitatieve 2019 Merckx Lavaredo68 fietsen. Technische assistentie is aanwezig. Op de dag 
van aankomst is er een uitgebreide infosessie en dagelijks krijg je een parcoursbriefing. Voor de rit is er een 
bevoorrading. Er zijn 3 groepen per niveau:

Aanpassingen naargelang de weersomstandigheden en het niveau van de groep zijn steeds mogelijk. Een Nederlandstalige 
reisbegeleider rijdt telkens mee met de groep. Woensdag is een rustdag

PAKKETCODE : PPMI01

Van 07 tot 14 maart 2020 trekt Thomas Cook naar dé ideale fietsbestemming: Mallorca. Elke dag een 
nieuwe schitterende fietsroute doorheen prachtige landschappen.  De fietsvakantie is er zowel voor 
de wielerfanaten die de basis leggen voor één van de vele cyclo’s en Granfondo’s in het voorjaar als 
voor de liefhebbers die willen genieten van de eerste zon. 
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€ 799 € 99007/03/2020

CATALOOG : SNS DIST

TROEVEN
>  Iconische fietsregio met kleppers als Sa Calobra 

en Cap Formentor
>  Fietsroutes voor alle niveaus
> Nieuwe Eddy Merckx Lavaredo68 huurfietsen
>  Hotel met alle nodige voorzieningen voor  

wielertoeristen
> lekkere maaltijden
> pastabuffet na de ritten

MALLORCA, SPANJE, 
ASTORIA PLAYA r
Hotel Astoria Playa in Alcudia, Mallorca is een modern adults only 
hotel voorzien van alle nodige faciliteiten voor een deugddoende 
vakantie. Het hotel ligt op slechts 150 m van het lange zandstrand, in 
het centrum van Alcudia met vele winkels, restaurants en bars. Na de 
fietstocht kan je uitrusten aan één van de twee 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 de fietskledij is er een wasdienst (mits betaling; 3€/wasbeurt).


