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OVER ONS 

DE TOERIST BIKING 
 

De Toerist Biking is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het organiseren van begeleide fietsvakanties voor elk 

type fietser: 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, 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. 
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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 Merelbeke:  Carpoolparking - Heidestraat 4 - 9820 Merelbeke 
 

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 

 

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. 

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 verzekeringsformules 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. 

 

OVER ONS 
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BENICASIM 

BESTEMMING 

 
Benicasim, een Spaans kustdorpje aan de Middelandse Zee op amper 1 uurtje van Valencia, bulkt in de zomer 

van toeristen. Maar in de vakantieluwe perioden zien de lokale bewoners de laatste jaren meer en meer renners 

tussen de sinaasappel- en mandarijnenplantages opduiken. Benicasim is dan ook uitgegroeid tot dé ideale 

fietsregio! 

 

Benicasim kent een aangenaam en zonnig mediterraan klimaat. In het tussenseizoen is het er heerlijk warm en 

zelfs in de winter bedraagt de gemiddelde temperatuur nog 17°C! 

 

De prachtige wegen, met een wegdek in vrijwel perfecte staat, garanderen schitterende tochten doorheen een 

afwisselend landschap! Langsheen de kustlijn heb je kilometerslange rustige en vlakke wegen die zich tussen de 

sinaasappelplantages door slingeren.  

 

In het binnenland word je geconfronteerd met een meer geaccidenteerd parcours, met uitdagend klimwerk en 

mooie vergezichten. De beklimming van de Desierto de las Palmas, de ‘huisberg’, is al meermaals een 

smaakmaker geweest in de Vuelta! Na een prachtige beklimming van 12km geniet je bovenop de berg van een 

adembenemend uitzicht over de kustlijn van de Costa Azahar. 

 

Voor stadsfietsen en E-bikes biedt een gevarieerd programma aan tochten doorheen dorpjes, stadjes en 

haventjes, de perfecte dagactiviteit! Genieten van de Spaanse zon, zowel op als naast de fiets.  

 

Tot slot is het in de heuvels achter Benicasim uitstekend om te mountainbiken. Met een uitgebreid netwerk aan 

routes, steeds vertrekkende vanuit het hotel, doet iedere MTB’er zijn hartje sneller slaan! 

 

Benicasim is een absolute aanrader voor wie in onze koude winter alsnog in aangename omstandigheden wil 

verder fietsen, op misschien wel de beste fietswegen van Europa! 

 
 

Benicasim is een waar paradijs 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 ORANGE**** 
 

Hotel Intur Orange**** ligt op slechts 500m van het prachtige strand van Benicasim en is met ruim 400 kamers een geanimeerd hotel in deze rustige 

badplaats. De recent gerenoveerde kamers bieden het nodige comfort. Vele faciliteiten staan ter beschikking tijdens uw verblijf: buitenzwembad, 25m-

binnenbad, professionele fitnessruimte, wellness-faciliteiten en vooral een ruime bewaakte fietsenstalling met de nodige voorzieningen. De Spaans 

getinte keuken biedt een voldoende aanbod koude en warme gerechten in buffetvorm.  

HOTEL INTUR BONAIRE**** 
 

Wie een kleinschaliger hotel prefereert, kan kiezen voor hotel Intur Bonaire****. Met haar 86 ruime kamers is dit hotel een oase van rust, op amper 

200m van het strand. Je kan gebruik maken van de eigen hotelfaciliteiten, maar ook van de vele faciliteiten van Intur Orange****, dat slechts 300m 

verder ligt. Het ontbijt is in buffetvorm, het avondmaal zowel in buffetvorm als tafelbediening, waardoor het restaurant iets formeler overkomt. 

Beide hotels maken deel uit van de InturSports-groep, die zich focust op sportieve vakanties, het wielertoerisme in het bijzonder! 

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   11/02 - 18/02   795 € 

• Vliegtuigreis   04/03 - 11/03   795 € 

• Vliegtuigreis   08/04 - 15/04   795 € 

 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
 

Voorwaarden: zie website 

BENICASIM 

• Vlucht naar Valencia (heen/terug) 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug)  

• Verblijf in hotel Intur Orange**** in vol pension  

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

• Picknicklunch voor ‘s middags 

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, vanuit België naar 

Benicasim 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Gebruik van professioneel ingerichte fietsstalling  

• Gratis Wifi in het hele hotel 

• Gebruik van sportinfrastructuur: zwembaden, professionele fitness, 

sauna, jacuzzi 

• Wasplaats fietsen 

• Water voor de drinkbussen 

• Goodiebag met uitgebreid infoboekje 

• Infosessie en welkomstdrankje 

• Korting niet-fietser: -75 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

• Korting kamer & ontbijt: -90 € 

 

• Supplement single kamer: +125 € 

• Supplement upgrade Intur Bonaire: +35 € 

• Supplement annulatieverzekering: +30 € 

• Supplement all-in verzekering: +45 € 
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MALLORCA 

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. 

 

De Baai van Alcudia is de ideale plaats om te genieten van lange en brede stranden, hier bevindt zich het 

grootste strand van Mallorca. Alcudia is van oorsprong een vissersplaats waar sinds de jaren 60 het toerisme 

sterk in opmars is gekomen. Alcudia heeft vandaag de dag nog steeds een grote jacht- en vissershaven. Het is 

de ideale plek voor toeristen, vanwege de prachtige baairen met palmbomen, mooie boten en de gezelligheid 

want het beschikt over veel bars, restaurants en heerlijke terrasjes. 

 

Ondanks de aanwezigheid van andere toeristen, is het in Alcudia veel rustiger dan in het gekende Palma. Qua 

(fiets)verkeer is dat mooi meegenomen!  

 

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 SUNRISE**** 
 

Onze uitvalsbasis voor deze vakantie is hotel Viva Sunrise****, gelegen in Port d’Alcudia, op 400m van het prachtige zandstrand en omgeven door 

toeristische winkeltjes, restaurantjes, bars,…! Je verblijft er in erg verzorgde appartementen of studio’s, allen met een mooi gerenoveerde badkamer, de 

nodige voorzieningen en een balkon. De grootste troef is het gastronomisch karakter van het restaurant, met een zeer variabel aanbod aan warme en 

koude gerechten. Met veel zorg bereidt, mooi gepresenteerd en overheerlijk. Zo is het steeds uitkijken naar het ontbijt en avondmaal!  
 

Het grote tropische zwembad dompelt je meteen onder in de juiste vakantiesfeer. Genieten van een drankje of een hapje kan aan de zwembadbar of in 

de hotelbar en ’s avonds is er steeds een variabel animatieprogramma. De fietsenstalling is een pareltje, met alle voorzieningen: fietsbeugels met slotje, 

watervoorzieningen voor de drinkbus, een werkplaats voor kleine herstellingen, een indoor wasplaats en een volledige shop met toebehoren voor de 

fietsers. 

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   17/03 - 24/03   850 € 

• Vliegtuigreis   31/03 - 07/04   935 € 

• Vliegtuigreis   06/10 - 13/10   935 €  

 

INBEGREPEN         KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Mallorca (heen/terug) 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug)  

• Verblijf in hotel Viva Sunrise**** (1 bedroom appartment) in half pension  

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm (dranken niet inbegrepen) 

• Kleine fietserspicknick voor ‘s middags 

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, vanuit België naar Mallorca 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Gratis Wifi in het hele hotel 

• Gebruik van wellness: binnenbad & sauna 

• Water voor de drinkbussen 

• Gebruik van professioneel ingerichte fietsstalling  

• Wasplaats & herstelpost fietsen 

• Mogelijkheid tot wassen en drogen fietskleding 

• Infosessie, welkomstdrankje & goodiebag met uitgebreid infoboekje 

• Korting niet-fietser: -75 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

• Korting premium studio: -35 € 

 

• Supplement single kamer: +145 € 

• Supplement annulatieverzekering: +30 € 

• Supplement all-in verzekering: +45 € 

MALLORCA 
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ROSAS 

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. De vele typisch witte dorpjes en groene omgeving waren een inspiratie 

voor Salvador Dali en vormen nu het decor van onze populairste fietsvakantie: Rosas. 

 

Rosas heeft alles te bieden wat een 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. Je zal er in Peralada kunnen 

proeven van de beste cava van de regio. Je fietst doorheen het natuurpark van Aiguamolls de l’Emporda en het 

Venetië van Spanje in Empuriabrava. En terrasjes vind je in overvloed tijdens de stops in Figueres, L’Escala of 

Villanova de la Muga. 

 

De wielertoeristen meten zich met de uitlopers van de Pyreneeën, genietend van de prachtige landschappen, 

weidse vergezichten en authentieke Spaanse dorpjes. De uiterst kwalitatieve en rustige wegen zijn een 

verademing om te fietsen.  

 

Na het fietsen een heerlijk terrasje doen, met zicht op de wondermooie baai? 

Of heerlijk flaneren langs de boulevard die helemaal tot in het haventje van de stad loopt? 

Of liever relaxen in de vernieuwde wellness van het hotel? 

 

Het kan allemaal in Rosas! 

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. 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    27/04 - 06/05   735 € 

• Autocarreis   18/05 - 27/05   735 € 

• Autocarreis   14/09 - 23/09   735 € 
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

Supplement vliegtuigreis: op aanvraag - fiets en bagage in te leveren op 
vertrekuur en -plaats van de autocar (mail naar biking@detoerist.be) 
 
Voorwaarden: zie website 

• Directe autocarreis met extra beenruimte 

• Verblijf in hotel Mediterranneo Park**** in VOL pension 

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

water 

• Picknickpakket voor 's middags tijdens de ritten 

• Transport van EIGEN fiets in aanhanger 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Gebruik van faciliteiten: zwembaden, fitness, minigolf, petanque, 

bowling (wellness tegen betaling) 

• Water voor de drinkbussen 

• Gebruik van fietsstalling & wasplaats fietsen 

• Fooi chauffeur 

• Goodiebag met uitgebreid infoboekje 

• Infosessie en welkomstdrankje bij aankomst 

• Korting niet-fietser: -45 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

• Korting eigen vervoer: -90 € (inclusief fiets en bagage met eigen 

vervoer)  

 

• Supplement single kamer: +175 € 

• Supplement kamer zwembadzicht: +45 € 

• Supplement annulatieverzekering: +30 € 

• Supplement all-in verzekering: +45 € 

ROSAS 
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RICCIONE 

BESTEMMING 

 
Riccione, gelegen aan de Adriatische Rivièra in Italië, grenst aan het bekendere Rimini en is gelegen in de regio 

Emilia-Romagna. Deze regio heeft zich de laatste jaren gericht op het fietstoerisme: fietsminded hotels, 

prachtige landschappen, variërende fietsroutes, het milde klimaat én vooral de Italiaanse gastvrijheid zijn de 

grootste troeven die de mindere kwaliteit van de wegen snel doen vergeten. 

 

Op de wonderlijk rustige kleinere wegen en kronkelige routes door de dorpjes en steden kom je bijna alleen 

fietsers tegen. Uitdagende beklimmingen maken het programma pittig voor de wielertoeristen, de vele gezellige 

Italiaanse barretjes aangenaam voor de recreanten en E-bikers. 

 

Enkele unieke plaatsen worden aangedaan tijdens deze reis:  

• de studentenstad Urbino, een renaissancejuweel en Unesco-werelferfgoed 

• Cesenatico, kleurrijke zeilboten, Da Vinci’s waterwegen en Marco Pantani op zijn fiets 

• Gradara, de prachtige middeleeuwse burcht die het verhaal vertelt van Dante’s Inferno 

• San Marino, de kleinste en oudste republiek ter wereld met mooie architectuur, vergezichten en taksvrij 

shoppen 

 

Naast cultuur & natuur biedt Emilia Romagna zo ongeveer alles wat een culinair hart begeert: lasagna, tortellini, 

Prosciutto di Parma, mortadella, pancetta, Parmigiano Reggiano, olio d’olivo en ga zo nog maar even door. Het 

is dan ook niet verbazingwekkend dat deze regio het centrum van de Italiaanse gastronomie wordt genoemd. 

 

Deze fietsvakantie is puur genieten en intense vakantiebeleving! 

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 

uitstekende 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 binnenland! Zio Tony’s inspanningen om de groep van De Toerist Biking te verwennen zijn 

onovertroffen. Wie deze reis al eerder mocht beleven zal dit zeker beamen. Zoveel verwennerij maakt deze reis zonder twijfel onvergetelijk!  
 

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

 

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   12/05 - 19/05   845 € 

• Vliegtuigreis   08/09 - 15/09   895 € 
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

Voorwaarden: zie website 

• Vlucht 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  

• Transport van de EIGEN fiets over de weg  

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Pastabuffet/BBQ in het landhuis van Zio Tony 

• Water voor de drinkbussen en snack tijdens de ritten  

• Welkomstreceptie met hapjes en drankjes 

• Gebruik van faciliteiten: zwembad, fitness, sauna, belevenisdouche 

• Fietsstalling en wasdienst voor de fietskledij  

• Infosessie bij aankomst, goodiebag met uitgebreid infoboekje 

• Korting niet-fietser: -75 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

 

• Supplement single kamer: +135 € 

• Supplement deluxe kamer: +85 € 

• Supplement annulatieverzekering: +30 € 

• Supplement all-in verzekering: +45 € 

RICCIONE 
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SALOU 

BESTEMMING 

 
Salou situeert zich langs de 216km lange kustlijn van de Costa Dorada, gekendmerkt door de mooie 

goudkleurige stranden die worden afgewisseld met grillige rotskusten. Van de vele stadjes die zich aan deze 

kustlijn ontwikkeld hebben, is Salou de bekendste.  

 

Hoewel Salou voor velen synoniem staat voor feesten en zonnen in deze bruisende badplaats, wint het de 

laatste jaren aan bekendheid als een uitzonderlijke sporttoeristische bestemming. De combinatie van het 

geweldige weer en de opbouw van zeer goede infrastructuur deden het hoogwaardige sportaanbod toenemen. 

Vooral het fietstoerisme kende een opmars en kon al diverse professionele wielerteams verwelkomen, maar 

ook vele wielertoeristen en triatleten. 

 

Omringd door 4 natuurparken kan je vanuit Salou dagenlang rondtoeren in steeds weer een nieuw decor. De 

laaglanden tussen de kust en de bergen genieten van een uitgebreid natuurlandschap met rustige dorpjes en 

boerderijen omgeven door wijngaarden, olijfbomen, amandelen, en tuinen. Verder naar het binnenland 

trotseren we bergachtige wegen waar je geniet van mooie uitzichten. 

 

Het ruime aanbod aan fietswegen, in het algemeen mooie verkeersarme asfaltwegen, garanderen een 

afwisselend fietsprogramma dat iedere fietser zal bekoren.  

 

Na het fietsen kan je in de badplaats Salou heerlijk ontspannen. In het oude stadsgedeelte vind je gezellige 

straatjes met talloze restaurantjes, winkeltjes en barretjes. Langs de kust kuier je over een prachtige 

palmenboulevard, één van de mooiste van Spanje. In de haven kan je je vergapen aan de luxe-jachten vanop 

één van de terrasjes. 

 

Deze nieuwe bestemming heeft alle troeven in handen voor een onvergetelijke fietservaring! 

Een vakantie naar Salou staat bij velen synoniem voor feesten en zonnen.  

Maar Salou biedt veel meer dan dat, het is ook een prachtige fietsbestemming!  
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HOTEL H10 VINTAGE SALOU**** 
 

Geniet, naast de mooie omgeving, ook van het prachtige H10 Vintage Salou****. Het is een stijlvol ingericht hotel dat je een uitstekende, vriendelijke 

service en een verzorgde, gevarieerde keuken biedt. Het hotel is gevestigd in het centrale Plaça d'Europa en vlakbij de kust. Vanuit het hotel wandel je in 

10 minuten naar de grote boulevard en het strand. Onderweg kom je tal van winkeltjes en bars tegen.  
 

Het hotel is gerenoveerd met een mediterraan-geïnspireerd interieur dat vintage en moderne stijlen combineert. De comfortabele kamers, het 

zwembad, het animatieprogramma voor volwassenen en kinderen, de gratis wifi en zorgvuldig geselecteerde gerechten maken dit hotel de ideale plek 

voor een vakantie in Salou. 
 

Bovendien is het hotel ook een zeer goede uitvalsbasis voor fietsers, omdat er nu nieuwe faciliteiten (fietsstalling, reparatieruimte, wasplaats) 

beschikbaar zijn voor zowel professionele als amateurfietsers. Na het fietsen kan je een duik nemen in het centraal gelegen zwembad, of genieten van de 

rust aan het adults only zwembad op het dak!  

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   05/05 - 12/05   775 € 
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Barcelona (heen/terug) 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

• Verblijf in hotel H10 Vintage Salou**** in half pension 

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm (met showcooking), dranken 

niet inbegrepen  

• Transport van de EIGEN fiets over de weg  

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Gebruik van professionele en beveiligde fietsstalling  

• Gebruik van herstelpost en wasplaats voor fietsen 

• Water voor de drinkbussen 

• Mogelijkheid tot wassen en drogen fietskleding 

• Gebruik van fitness 

• Infosessie en welkomstdrankje, goodiebag met uitgebreid infoboekje 

• Korting niet-fietser: -75 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

 

• Supplement single kamer: +150 € 

• Supplement zwembadzicht: +50 € 

• Supplement annulatieverzekering: +30 € 

• Supplement all-in verzekering: +45 € 

SALOU 
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ALTEA 

BESTEMMING 

 
Altea is gelegen aan de alom vermaarde Costa Blanca en voor vele fietsliefhebbers de ideale uitvalsbasis om het 

heuvelachtige hinterland te ontdekken. Voeg daar nog de milde winters en het zalige voor- en najaar aan toe, 

dan krijg je ineens een ideale fietsbestemming.  

 

De Costa Blanca is dus niet alleen een geliefde vakantiebestemming vanwege de prachtige witte stranden en 

aangename temperaturen. De Costa Blanca kent ook schitterende landschappen! Trek het binnenland in en 

geniet van het onbedorven traditionele ‘echte’ Spanje. Glooiende heuvels met uitgestrekte wijnvelden, 

olijfbomen en de onvergetelijke geur van fruitbomen vol met sinaasappelen, citroenen of bewonder de 

amandelbomen met hun prachtige bloesem.  

 

Of leg de lat nog wat hoger en trek het berglandschap in. Geniet van het adembenemend uitzicht op de 

prachtige natuur! Het uitgebreide fietsroutenetwerk biedt kwalitatief hoogstaande wegen, met weinig verkeer 

en garandeert een afwisselend programma! 

 

Onze uitvalsbasis, Altea, is een charmant oud stadje, gebouwd op een heuvel. In het centrum ontdek je er de 

typische nauwe straatjes, terwijl je in de baai een moderne jachthaven terugvindt. Ten noorden van het stadje 

ligt de badstrook ‘Cap Negret’, meteen ook de naam van ons hotel voor deze reis. 

 

De fietsvakantie naar Altea is ideaal voor wie een combinatie zoekt tussen een sportieve uitdaging en 

deugddoende vakantie! 

Geniet van je fietsvakantie in één van de meest bijzondere en kunstzinnige dorpen  

aan de Costa Blanca; pittoresk, Mediterraan, gebouwd op een heuvel!  
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 HOTEL CAP NEGRET**** 
 

Aan het mooie kiezelstrand van Cap Negret pronkt ons prachtige hotel voor deze reis: Hotel Cap Negret****. Dit moderne maar gezellig ingerichte hotel 

met 246 kamers biedt ons alle comfort om deze reis optimaal te beleven. Het levendige centrum van Altea ligt op amper 1,5km. 

 

De kamers zijn voorzien van airconditioning, gratis Wifi, een balkon, koelkast en een flatscreen-tv. In het buffetrestaurant kan je genieten van 

mediterrane en internationale gerechten, goed verzorgd en heerlijk op smaak! Nakaarten kan aan de bar, op het terras of aan het mooi zwembad, met 

zicht op zee. De nieuwe fietsenstalling bewijst dat het hotel erg fiets-minded is. Naast een ruime stalling is er ook een wasplaats en herstelshop. Ook de 

fietsen verblijven op 4-sterrenniveau! 

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   22/04 - 29/04   795 € 
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Alicante (heen/terug) 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

• Verblijf in hotel Cap Negret**** in half pension 

• Pasta lunch, water en wijn inbegrepen  

• Transport van de EIGEN fiets over de weg  

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Water voor de drinkbussen 

• Dagelijkse bevoorrading tijdens de ritten 

• Gebruik van professionele en beveiligde fietsstalling  

• Wasplaats fietsen 

• Gebruik van herstelpost voor fietsen 

• Mogelijkheid tot wassen en drogen fietskleding 

• Gebruik van fitness 

• Infosessie en welkomstdrankje 

• Goodiebag met uitgebreid infoboekje 

• Gratis Wifi 

• Korting niet-fietser: -75 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

 

• Supplement single kamer: +150 € 

• Supplement annulatieverzekering: +30 € 

• Supplement all-in verzekering: +45 € 

ALTEA 
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CRUISE & BIKE 

BESTEMMING 
 

Altijd al gedroomd van een cruise, maar wil je dat ook graag combineren met een actieve vakantiebeleving? 

Aarzel dan niet en geniet nu van beiden! Ontdek tal van mooie landen & steden op je eigen fiets, met 

begeleiding en dat terwijl je verblijft op een prachtig luxe cruiseschip! Elke ochtend ontwaken op een totaal 

andere locatie en daar een mooie, ontdekkende fietstocht maken. Geef toe, dat klinkt aanlokkelijk.  
 

Als wielertoerist trek je in elke aanleghaven het binnenland in. Op de ene locatie bergachtig & geaccidenteerd 

met weidse vergezichten, op de andere locatie heuvelachtig en glooiend langsheen authentieke dorpjes. Steeds 

een uitdaging maar met de nadruk op vakantiebeleving. 
 

De recreanten rijden op hun stadsfiets of E-bike doorheen de havensteden, ontdekken de leukste toeristische 

bezienswaardigheden, dromen even weg op de mooiste terrasjes met zicht op zee en doen verrijkende 

indrukken op. 
 

Na elke fietstocht kan je aan boord van het luxe cruiseschip, je drijvend vakantieresort, genieten van de vele 

faciliteiten: restaurants, bars, casino, danszaal, discotheek, wellness, theater, winkeltjes, …! 

Een betere combinatie van fietsen en vakantie kan je niet bedenken. 

Ontdek 5 verschillende steden op je eigen fiets:  Genua, Civitavecchia, Palermo, Cagliari, 

Palma de Mallorca & Valencia.  Dit terwijl je verblijft op een luxe cruiseschip!  
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 MSC DIVINA 
 

Onze partner voor deze unieke fietsvakantie is de Italiaanse rederij MSC Cruises. Haar vloot geldt als één van de jongste en modernste ter wereld. Aan 

boord geniet u van een hoge standaard aan comfort, service en vakantiebeleving.  
 

De MSC Divina werd geïnspireerd door Sophia Loren en neemt u mee naar het gouden tijdperk van elegante en glamoureuze vaarroutes, maar op een 

geheel nieuwe, ecologisch verantwoorde wijze. Aan boord bent u voorzien van alle moderne gemakken, een verscheidenheid aan sporten, recreatieve 

activiteiten en amusement van wereldklasse, waaronder kinderen tienerclubs, zodat iedereen tevreden is.  
 

De MSC Divina wordt gekenmerkt door stijl, luxe en aandacht voor detail en beschikt over een echte stenen piazza, het Casino Veneziano en een 

Pantheon Theater in Broadway-stijl. Van de elegante Swarovski-kristallen trappen tot aan de infinity pool dat naadloos over lijkt te gaan in de zee; de 

MSC Divina straalt luxe en glamour uit. Geniet van de authentieke slow-food delicatessen van Eataly.  

Een schat aan professionele massage- en wellnessbehandelingen wachten u op in de verleidelijke MSC Aurea Spa, evenals het door zon overgoten Top 

18 (uitsluitend voor volwassenen) met veel dekruimte, prachtige uitzichten op zee, een apart bubbelbad en een bar met gratis fruitspiesjes.  
 

De Toerist Biking hecht steeds veel belang aan optimaal comfort en een ideale vakantiebeleving. Daarom verkozen we de mooie balkonkajuiten boven 

goedkopere binnenkajuiten. Het comfort van een balkonkajuit is een absolute meerwaarde aan boord. Maar ook de Fantastica beleving aan boord, laat je 

nog méér genieten van deze Cruise & Bike. Zo is er ontbijt in de kajuit mogelijk, roomservice beschikbaar en krijg je korting op diverse activiteiten aan 

boord. Dus dankzij deze Fantastica beleving ervaar je nog meer waar voor je geld! 
 

AFREISDATA 
• Cruise   20/09 - 29/09   1495 € 

• Cruise   27/09 - 06/10   1549 € 
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

Voorwaarden: zie website 

• Directe autocarreis naar haven Marseille, autocar met veel 

beenruimte 

• Fietstransport van de EIGEN fiets vanuit België naar haven Marseille 

• Verblijf op basis van dubbele bezetting in balkonkajuit Fantastica-

beleving 

• VOL pension aan boord in het buffet en de hoofdrestaurants 

• Balkonkajuit voorzien van airconditioning, ruime garderobe, 

badkamer met ligbad, interactieve tv, telefoon, wifi (tegen betaling), 

minibar, kluisje 

• Fietsbegeleiding in 2 aangepaste niveaus door ervaren begeleiders  

• Vrije toegang tot de fitness en zwembaden, bubbelbaden, casino, 

bibliotheek,... 

• Spektakels in het theater, live muziek in de bars,... 

• Animaties en activiteiten overdag en ‘s avonds 

• Assistentie in elke aanleghaven 

• Infosessie voor afreis met uitgebreide praktische toelichting 

• Goodiebag met uitgebreid infoboekje 

• Dragen van de bagages in de havens 

• Fooi chauffeur 

• Haventaksen 

• Verplicht servicekosten aan boord (fooien) 

• Korting niet-fietser: -95 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

• Korting eigen vervoer naar Marseille (inclusief fiets en bagage met 

eigen vervoer): -90 €  

 

• Supplement single kajuit: niet mogelijk 

• Supplement reisbijstandsverzekering: 25 € 

• Supplement annulatieverzekering: 55 € 

• Supplement all-in verzekering: 75 € 

• Supplement excursiepakket: 139 € 

• Supplement All-Inclusive restaurant & bar drankenpakket: 182 € 

• Supplement Lunch & diner restaurant drankenpakket: 115,50€ 

CRUISE & BIKE 
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MTB-VAKANTIES 

BEGELEIDE MTB-VAKANTIES 

 
Mountainbiken verschilt op velerlei vlak van het fietsen op de weg. Die verschillen laten zich ook gelden in de 

uitwerking van een geslaagde MTB-vakantie. Als fervent MTB’er wil je off-road rijden, de natuur induiken en 

grenzen verleggen. 

 

Heel wat bestemmingen bieden mogelijkheden tot een gevarieerd programma: Mallorca, Salou, Altea, Rosas. 

MTB-vakanties worden voor deze bestemmingen door ons op maat uitgewerkt. Contacteer ons voor 

vrijblijvende informatie of een offerte. 

Maar dé bestemming waar je je als MTB’er in het paradijs waant, is zonder twijfel Benicasim! Dankzij de direct 

nabij gelegen bergketen “Desierto de las Palmas” is deze bestemming het ideale speelterrein voor 

mountainbikers.  

 

De tracks leiden je langs prachtig verdoken paadjes, afgewisseld met brede schotterwegen en knappe trails en 

single tracks. De nodige technische bagage is aangewezen op deze steen- en rotsachtige ondergrond. De 

perfecte uitgewerkte ritten variëren in afstand tussen de 32 en 70km, met telkens +/- 1000 te overbruggen 

hoogtemeters. 

 

Beleef de ultieme ‘MTB-experience’ tijdens onze voorziene begeleide MTB-vakanties of op individuele basis. De 

Toerist Biking voorziet voor u de nodige reservaties en levert de uitgewerkte ritten in gps-bestanden aan.  
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GROEPSREIZEN 

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! 
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INSCHRIJVEN 

Je kan op verschillende manieren inschrijven voor onze fietsvakanties: 
 

• Online:   www.detoeristbiking.be 

• E-mail:   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 

ALTEA 
 

22/04 - 29/04/18 Vliegtuigreis  795 € 
 

 

 

BENICASIM 
 

11/02 - 18/02/18 Vliegtuigreis  795 € 

04/03 - 11/03/18 Vliegtuigreis  795 € 

08/04 - 15/04/18 Vliegtuigreis  795 € 
 
 

CRUISE & BIKE 
 

20/09 - 29/09/18 Cruise   1495 € 

27/09 - 06/10/18 Cruise   1549 € 

 
 

MALLORCA 
 

17/03 - 24/03/18 Vliegtuigreis  850 € 

31/03 - 07/04/18 Vliegtuigreis  935 € 

06/10 - 13/10/18 Vliegtuigreis  935 € 
 

RICCIONE 
 

12/05 - 19/05/18 Vliegtuigreis  845 € 

08/09 - 15/09/18 Vliegtuigreis  895 € 

 
 

ROSAS 
 

27/04 - 06/05/18 Autocarreis  735 € 

18/05 - 27/05/18 Autocarreis  735 € 

14/09 - 23/09/18 Autocarreis  735 € 
 
 

SALOU 
 

05/05 - 12/05/18 Vliegtuigreis  775 € 

 

 
 


