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TUI SPORTS
SINDS 2016 IS TUI 
SPORTS EEN GARANTIE 
OP EEN KWALITATIEVE  
SPORTVAKANTIE. 

BEN JE EERDER EEN HARDLOPER en 
droom je van een bepaalde marathon? 
Wij bezorgen je een ideale  
vakantie, inclusief gegarandeerd start-
nummer. Het enige wat je moet doen is 
je voorbereiden op deze stevige  
inspanning!

GEEN ACTIEVELING ? Geen probleem! Voor de 
voetbalfanaten is er een ruim aanbod van Premier 
League en Primera Division teams. Zo bezoek je de 
mooiste stadions van Europa en zie je topspelers als 
Messi, Pogba, Hazard, … allemaal live aan het werk 
! Je hoeft enkel de match te kiezen want officieel 
ticket en hotel zijn reeds inbegrepen.  
 
ALLROUND AANBOD! Ook yoga, tennis, padel, 
wandelen en triatlon kan je terugvinden in ons 
aanbod. Een all-in sportvakantie dit tot in de puntjes 
verzorgd is.

ZO ZIJN WE DÉ SPECIALIST 
IN FIETSVAKANTIES IN SPANJE  
met onze centra in Aguilas, Calpe en Mojacar.  
Onze Belgische begeleiders kennen het fiets-
landschap perfect en begeleiden met plezier 
elk niveau van fietsen. 

Met een brede waaier aan sporten, hotels en 
bestemmingen heeft TUI Sports voor elk wat 
wils. Het startpunt van onze sportvakanties zijn 
de sporters die op zoek zijn naar de meest  
kwalitatieve beleving en omgeving om zich voor 
te bereiden op hun sportieve prestaties maar 
waar er ook voldoende ruimte is voor  
ontspanning en een welverdiende vakantie. 

Ready! Set? Go!



WELKE REDEN HEB JIJ NODIG OM 
TUI SPORTS TE ONTDEKKEN?
• Focus op sport, prestatie én vakantie
• Complete sportvakanties: jij kiest de datum, wij doen de rest!  
• Officiële startbewijzen en tickets meteen bevestigd
• Professionele en hoogkwalitatieve partners 
• Team van sportprofessionals met jarenlange kennis en ervaring





SPORTIEVE
FIETSVAKANTIES
Altijd al gedroomd van een fietsvakantie onder de 
Spaanse zon? In het TUI Cycling Center worden je 
dromen waar! Het Spaanse vasteland is al jaar en dag 
een vaste waarde voor sportieve fietsvakanties. Zowel 
in Aguilas, Mojacar en Calpe vind je alles wat het hart 
van een fietsliefhebber sneller doet slaan: een aan-
genaam microklimaat, een wegennetwerk in perfecte 
staat, een rustige fietsomgeving en perfect uitgeruste 
hotels!

TUI Sports bezorgt je een complete fietsvakantie 
waarin je enkel de periode hoeft te kiezen en je voor 
te bereiden, wij doen de rest! Fietsen doe je op je 
eigen fiets die met professioneel fietstransport naar 
de bestemming wordt gebracht. Zo staat je machine 
bij aankomst klaar voor vertrek. De begeleiders ter 
plaatse zijn steeds Belgen die de streek door en door 
kennen. Uiteraard is er na inspanning ook voldoende 
tijd voor de ontspanning.

ONZE TROEVEN: 
• Professioneel fietstransport 
• Directe transfer naar het hotel 
• Bevoorrading onderweg met Etixx producten 
• Belgische en persoonlijke begeleiding 
• Complete en gezellige fietsvakantie



TUI 
CYCLING 
CENTER 
powered by BIDONG

BELGISCHE EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING

In het TUI Cycling Center word je steeds begeleid door 
Belgische gidsen van onze partner BIDONG die de wegen door 
en door kennen. Er wordt steeds in 3 verschillende niveaus 
gereden. De begeleiders laten je meteen thuis voelen en 
zullen je bijstaan tijdens je verblijf. Er wordt steevast een mooi 
evenwicht gezocht tussen sportieve uitdagingen, voldoende 
ontspanning, groepsgeest en individuele benadering van 
ieder lid binnen de groep.

NIVEAU 

MEE TE NEMEN
Wanneer je op fietsvakantie vertrekt mogen volgende zaken zeker 
niet ontbreken:

• Je eigen fiets afleveren op de afgesproken dag, plaats en 
tijdstip aan BIDONG

• Helm. Het dragen van een helm is verplicht
• Schoenen
• Voldoende kledij en bril

DE FIETSBESTEMMINGEN

Het Spaanse vasteland is sinds jaar en dag een vaste waarde 
voor sportieve fietsvakanties. Zowel in Aguilas (Murcia) 
Mojacar (Almeria) als in Calpe (Alicante) vind je alles wat een 
fietsershart sneller doet slaan: een bijzonder microklimaat 
dat met zeer milde temperaturen het fietsen en/of trainen 
zeer aangenaam maakt, een wegennetwerk in quasi perfecte 
staat, hotels die voorzijn zijn op het wielersegment vanuit hun 
ervaring met professionele wielerteams en een zeer rustige 
(fiets)omgeving.

Een minimum aan (sportieve) fietsconditie is vereist om deel 
te kunnen nemen aan deze fietsvakantie. Als richtnorm stellen 
we het volgende voor naar gemiddeldes en kilometers per jaar 
gereden in België:

Opgelet, dit is bedoeld als richtnorm en kan van persoon tot 
persoon verschillen. Ook hier zullen onze begeleiders je ter 
plaatse bij helpen.

• Groep C: minimum 2000km per jaar, 22km/u gemiddeld
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• Groep A: minimum 8000km per jaar, 27km/u gemiddeld.

UITGEBREIDE BEVOORRADING INCLUSIEF
Voor een hongerklop onderweg hoef je geen bang te hebben tijdens je fietsvakantie want de bevoorrading is de ganse week inbegrepen ! Je 
zal bij elke bevoorrading steeds kunnen kiezen uit gevarieerde producten als fruit, snacks , water en ETIXX producten (isotonic, bars, gels, …) 
en steeds zoveel je nodig hebt om de rit goed door te komen.
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DINSDAG Fiets afleveren voor transport (In Gent, Roeselare of Groot-Bijgaarden)

ZATERDAG Heenvlucht - Directe transfer en check-in - Korte briefing - Kennismakingsrit

ZONDAG Start 9u30 - RIT 1 GROEP A + B: 90 à 130km
GROEP C: 50 à 75km

Namiddag:
vrije tijd

‘s Avonds:
korte briefing

MAANDAG Start 9u30 - RIT 2 GROEP A + B: 90 à 130km
GROEP C: 50 à 75km

Namiddag:
vrije tijd

‘s Avonds:
korte briefing

DINSDAG Start 9u30 - RIT 3 GROEP A + B: 90 à 130km
GROEP C: 50 à 75km

Namiddag:
vrije tijd

WOENSDAG Rustdag Mogelijkheid tot losfietsen
Namiddag:

vrije tijd
‘s Avonds:

korte briefing

DONDERDAG Start 9u30 - RIT 4 GROEP A + B: 100 à 150km
GROEP C: 60 à 80km

Namiddag:
vrije tijd

‘s Avonds:
korte briefing

VRIJDAG Start 9u30 - RIT 5 GROEP A + B: 100 à 150km
GROEP C: 60 à 80km

Namiddag:
vrije tijd

‘s Avonds:
korte briefing

ZATERDAG Check-out - Transfer - Retourvlucht

MAANDAG Afhalen fiets in België (In Gent, Roeselare of Groot-Bijgaarden)

PROGRAMMA

Dit programma is indicatief en kan ter plaatse steeds wijzigen omwille van weersomstandigheden en andere omstandigheden.
Dit geeft je een inschatting wat te verwachten tijdens een fietsweek. 

• Groep B: minimum 5000km per jaar, 25km/u gemiddeld



PROFESSIONEEL 
FIETSTRANSPORT  
DOOR BIDONG
Met onze partner BIDONG hebben we ons eigen 
professioneel fietstransport. De fietsen worden 
enkele dagen voor vertrek op vaste tijdstippen en 
plaatsen opgehaald in Roeselare, Gent of Groot-
Bijgaarden. Er wordt uiterst zorgzaam omgesprongen 
met jullie juweeltjes. Zo zijn ze steeds verzekerd 
tegen ongevallen en diefstal tijdens het transport. 
De fietsen worden vastgezet met de voorvork en het 
voorwiel gaat in een afgesloten wielzak. Bij aankomst 
in het hotel staat jouw bolide klaar voor vertrek. 
Na afloop van de fietsvakanties haal je de fiets op 
dezelfde plaats opnieuw op.





GEWICHT VOOR DE INSPANNING 
(ZONDER KLEDIJ) - GEWICHT NA DE 
INSPANNING (ZONDER KLEDIJ)

Ideaal streeft je naar een waarde <2%, 
want vanaf een vochtverlies tijdens een 
inspanning van > 2% is er reeds sprake 
van een daling van je prestatieniveau van 
10-20%. Gemiddeld ligt het vochtverlies bij 
een inspanning tussen de 0.5 en 2 liter per 
uur maar de individuele verschillen kunnen 
erg groot zijn, zeker aangezien dit ook deels 
genetisch is bepaald. Het algemeen advies 
is om minimaal 500ml vocht in te nemen 
per uur inspanning. Het is van belang om 
onmiddellijk bij het begin van je inspanning te 
beginnen met drinken en niet te wachten tot 
het dorstgevoel optreedt. Zeker bij langdurige 
of intensieve inspanningen en inspanningen 
bij warm weer wordt aanbevolen om elke 
15 minuten 125-150ml te drinken. Wacht 
dus niet op je dorstgevoel, maar meet je 
vochtverlies en hanteer een drinkstrategie.

WELKE DRANK DRINK IK BEST TIJDENS 
EEN INSPANNING?

Om te bepalen welke drank nu het meest 
geschikt is tijdens jouw inspanning, is het 
van belang om rekening te houden met de 
samenstelling van het zweet. Zweet bestaat 
namelijk niet 100% uit water maar ook uit 
enkele belangrijke mineralen zoals natrium, 
kalium, calcium en magnesium. Zeker het 
mineraal natrium heeft een heel belangrijke 
functie  in sportdranken; om het dorstgevoel 
te stimuleren en het vocht langer vast te 
houden in het lichaam waardoor je bijgevolg 
minder zal moeten plassen. Om deze reden 
is het van belang om tijdens inspanningen 
waarbij we veel zweet verliezen, zoals bij 
warme weersomstandigheden, niet enkel 
vocht (water) aan te vullen maar ook 
voldoende aandacht te spenderen aan de 
inname van die mineralen. Zeker sporters die 
vaak witte zweetkringen hebben op de kledij 
of de huid moeten hier extra aandacht aan 
besteden.

IN HET ETIXX GAMMA ZIJN ER 3 
VERSCHILLENDE DRANKEN:

 1. SPORT HYDRO TAB
De Etixx Sport Hydro Tab is een hypotone 
electrolytendrank voor een optimale 
hydratatie. Een bruistablet Sport Hydro 
Tab (opgelost in 500ml water) levert naast 
vocht ook nog de 4  belangrijkste mineralen 
die we verliezen via zweet (natrium, kalium, 
calcium en magnesium). Aangezien de 
Sport Hydro Tab  geen extra koolhydraten 
bevatten zijn ze dus geschikt vóór/tijdens 
rustige inspanningen van minder dan een uur. 
Aangezien een Sport Hydro Tab de verloren 
mineralen optimaal aanvult kan dit zeker ook 
gebruikt worden bij intensievere of langdurige 
inspanningen langer dan 1 uur. Hierbij is het 
wel van belang om voldoende aandacht te 
spenderen aan  extra koolhydraatinname, 
bijvoorbeeld via een Energy Gel of Energy 
Bar.
 
2. ISOTONIC
De Etixx Isotonic bevat naast mineralen 
ook koolhydraten en is 100% isotoon. Dit 
wil zeggen dat de concentratie opgeloste 
deeltjes (koolhydraten en mineralen) in  de 
drank precies evenveel is als in ons bloed. 
Een isotone drank zorgt ervoor dat zowel 
het vocht,  de mineralen, als de koolhydraten 
efficiënt en snel kunnen worden opgenomen, 
zonder maaglast te veroorzaken. Hierdoor 
is de Etixx Isotonic de meest geschikte 
drank om tijdens een inspanningen langer 
dan 1 uur te gebruiken voor een optimale 
hydratatie en het leveren van energie.Een 
bijkomend voordeel van de Etixx Isotonic 
is de neutrale pH-waarde, wat de kans op 
maag- en darmklachten beperkt  en de keuze 
van natuurlijke zoetstoffen. De Etixx Isotonic 
is verkrijgbaar in 4 smaken: bosvruchten, 
watermeloen, orange/mango en citroen.
 
3. CARBO-GY
De Etixx Carbo-Gy is een hypertone 
energiedrank en bevat een grote hoeveelheid 
koolhydraten. 500ml Carbo-Gy levert 66 gram 
koolhydraten. Hierdoor is de concentratie 
opgeloste deeltjes (koolhydraten) in  de 
drank groter dan in ons bloed, waardoor 
de maaglediging vertraagt en het vocht en 
de koolhydraten maar langzaam worden 
opgenomen. Om deze reden wordt de Carbo-
Gy voornamelijk geadviseerd de dagen/uren 
voor een inspanning als Carbo-loading. De 
Etixx Cabo-Gy is verkrijgbaar in 2 smaken: 
orange en rode vruchten.

GOED HYDRATEREN,
IS BETER PRESTEREN!
HOE KAN IK MIJN SPORTPRESTATIES 
VERBETEREN MET DE JUISTE 
DRINKSTRATEGIE?

De omgevingstemperatuur is één van de 
belangrijkste factoren die het vochtverlies 
stimuleert tijdens een fysieke inspanning. Dit 
is ook de reden waarom de zweetproductie 
bij warm flink kan oplopen. Maar waarom 
moeten we ons vocht terug aanvullen 
tijdens een inspanning? De hoofdreden 
hiervoor is dat we door te zweten ons 
lichaamstemperatuur op peil houden en 
niet oververhit geraken. We raken overtollige 
warmte kwijt doordat zweetdruppels 
verdampen op de huid.

Hoe warmer het is en hoe hoger de 
luchtvochtigheid, hoe meer zweet je zal 
produceren. Het spreekt voor zich dat 
ook de intensiteit en type inspanning 
de hoeveelheid vochtverlies mee zullen 
bepalen. Dit staat echter niet in de weg dat 
ook wintersporters en zelfs zwemmers een 
grote hoeveelheid vocht kunnen verliezen. 
Ook via de uitgeademde lucht verlies je 
heel wat vocht. Het is dus belangrijk het 
vochtverlies voldoende aan te vullen en het 
vochtgehalte in je lichaam zo goed mogelijk in 
balans te houden. Wanneer je onvoldoende 
drinkt, kunnen uitdrogingsverschijnselen 
(dehydratatie) optreden zoals dorst, droge 
mond en tong, hoofdpijn, concentratieverlies, 
oververhitting, minder zweten, spierkrampen, 
minder plassen, sufheid, verhoging van de 
hartslag. Anderzijds kan te veel drinken leiden 
tot verdunning van het bloed.

Je kan op verschillende manieren controleren 
of je voldoende drinkt. Ten eerste kan je de 
kleur van je urine controleren. Is je urine 
helder van kleur, dan is je vochtbalans goed. 
Donkere urine wijst op enige uitdroging. 
Daarnaast  is de weegschaal ook een 
nuttig hulpmiddel. Door jezelf voor en na 
de inspanning te wegen kan je bepalen 
of je voldoende vocht hebt ingenomen in 
verhouding met de hoeveelheid zweet die je 
tijdens de inspanning hebt verloren.



De sportvoeding  
voor optimale prestaties.

goal
fuel

your

#FuelYourGoal

VERKRIJGBAAR IN DE APOTHEEK
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  REDENEN 
  VOOR EEN 
FIETSVAKANTIE !

VOLLEDIGE ALL-IN FIETSVAKANTIE 

DIRECTE TRANSFERS NAAR HET HOTEL 

FIETSEN OP JE EIGEN BOLIDE DANKZIJ 
HET PROFESSIONEEL FIETSTRANSPORT 

UITGEBREIDE BEVOORRADING MET ETIXX PRODUCTEN INBEGREPEN
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VERBLIJF IN 4* HOTELS OP BASIS 

VAN HALF-PENSION
BEVEILIGDE FIETSKELDER & BIKE-WASH 

GEZELLIGHEID:  
NA DE INSPANNING DE ONTSPANNING 

BELGISCHE BEGELEIDERS MET  

JARENLANGE ERVARING

GENIETEN VAN DE ZON MET FAMILIE  EN VRIENDEN

FIETSEN OP IEDERS NIVEAU



Gelegen in het meest zuidelijke punt van de Costa 
Calida, een kustlijn van 250 kilometer, die letterlijk 
“warme kust” betekent. Dankzij het Mediterraan 
subtropische klimaat van deze regio geniet je hier 
320 dagen per jaar van de zon met temperaturen 
tussen 17 en 32 graden. Geen beter klimaat en 
omstandigheden om in te fietsen. Het gevarieerde 
landschap zorgt voor prachtige ritten: van golvende 
ritten langs de prachtige kustlijn tot uitdagende 
ritten doorheen dorre vlakten en beboste valleien in 
het achterland. De wegen zijn hier verkeersarm en in 
zeer goede staat, perfect voor kilometers fietsplezier! 

Aguilas was ooit een zeer gekende Romeinse vissershaven, 
dit is nog duidelijk te zien aan de monumentale en 
archeologische rijkdom die aanwezig is. Vandaag de dag 
is Aguilas een bruisend, typisch Spaans vissersstadje 
met een prachtige wandelboulevard met vele barretjes 
en restaurants. Meer en meer mensen beginnen deze 
stad te ontdekken vanwege de vele sportfaciliteiten, 
winkels, levendige atmosfeer en straatfeesten. Kortom, 
naast het fietsen is er hier voor iedereen wat wils om 
heerlijk te genieten! 

€ 749
p.p

Nieuw!

"VOOR IEDEREEN WAT WILS OM 
HEERLIJK TE GENIETEN, OP EN 

NAAST DE FIETS!"

Vanaf  

SPANJE - AGUILAS 

FIETSVAKANTIES



INBEGREPEN:

• Vluchten heen en terug vanuit Antwerpen naar Murcia Corvera met TUIfly 
• Directe transfer luchthaven – hotel – luchthaven 
• Verblijf in Hotel Puerto Juan Montiel **** op basis van standaard 2-persoonskamer 

in half-pension 
• Professioneel fietstransport vanuit Roeselare, Gent of Groot-Bijgaarden
• Professionele Belgische en persoonlijke begeleiding 
• 5 begeleide ritten ter plaatse in 3 niveaugroepen
• Assistentiewagen 
• Dagelijks uitgebreide bevoorrading met o.a. ETIXX producten, water en snacks 
• Professioneel uitgeruste en beveiligde fietsruimte in het hotel
• Technische assistentie ter plaatse 
• Infosessie in het begin van de week 
• Dagelijkse parcoursbriefing 
• 100% fietsplezier en vakantiebeleving 
• Luchthaventaksen en btw  

NIET-FIETSER:

Voor niet-fietsers die de kamer delen met fietsers is er een korting voorzien 
van € 90. Deze korting kan je aanvragen bij je reisagent of via sports@tui.be

HIGHLIGHTS
 ✔ Nieuwe top fietsbestemming 
 ✔ Professioneel fietstransport by BIDONG
 ✔ Vlucht Antwerpen/Murcia/Antwerpen
 ✔ Gevarieerde parcours
 ✔ Uitgebreide bevoorrading met o.a. ETIXX producten
 ✔ Bruisend vissersstadje met boulevard en restaurants

CODE 07879 

SUPPLEMENTEN:
• Kamer met 2 x 2-persoonskamer (Type 23)   

Geen toeslag/per nacht
• Kamer met 3 x 2-persoonskamer (Type 26)  
  Geen toeslag/per nacht
• Dubbelkamer voor alleengebruik (Type 29)   

€ 25,00 per persoon/per nacht 
• Dubbelkamer voor alleengebruik met zeezicht (Type 28)
  € 45,00 per persoon/per nacht
• Kamer met zeezicht (Type 22)   

€ 11,00 per persoon/per nacht
• Junior-Suite (Type 21)
  € 18,00 per persoon/per nacht
• Kamer met 2 x 2-persoonskamer met zeezicht (type 24)
  € 11,00 per persoon/per nacht
• Bagage 20kg op de vlucht     

€ 20 per persoon/per traject 

Dit 4-sterrenhotel heeft een fantastisch ligging aan de jachthaven van Aguilas. 
Het biedt rechtstreeks toegang aan 2 stranden en de wandelboulevard. Na 
een heerlijke fietstocht kan je lekker relaxen aan het zwembad, het strand 
of je spieren laten ontspannen in het 1000m² grote spacentrum. ’s Avonds 
geniet je van internationale en traditionele Spaanse gerechten in buffetvorm. 
De dag afsluiten doe je op het gezellige terras dat zicht biedt op het prachtige 
kasteel van Sint Johannes en het mooie zandstrand van Aguilas.  

FIETSVAKANTIES

Meer info op www.tui.be/fietsvakanties of bij uw TUI shop en reisagent

HOTEL: PUERTO JUAN MONTIEL HHHH

Voor de toepasselijke Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden raadpleeg www.tui.be/nl/belangrijke-informatie-voorwaarden

VERTREKDATUM PRIJS PER PERSOON
30 oktober 2021 € 799
12 februari 2022 € 749
12 maart 2022 € 749
23 april 2022 € 779
14 mei 2022 € 789
1 oktober 2022 € 749
22 oktober 2022 € 749

Afreizen na 15 maart 2022 beschikbaar vanaf november.

Type 20



De regio is bekend onder de naam “Costa Blanca”, wat 
witte kust betekent. Dat heeft het te danken aan de 
duizenden amandelbomen die in het voorjaar roze en 
witte bloesems dragen. 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 (gem. 30 graden) en comfortabele winters 
(gem. 17 graden) hetgeen deze regio tot een waar 
fietsparadijs maakt.

De fietsmogelijkheden zijn hier dan ook legio. Calpe ligt 
in een dal, dus enig klimwerk is noodzakelijk. Eens in 
het achterland opent zich een weelde aan parcours en 
afstanden waardoor er kilometers en hoogtemeters naar 
ieders smaak en vermogen te vinden zijn.

€ 849
p.p

"HET KLIMAAT KAN OMSCHREVEN WORDEN ALS 
 9 MAANDEN LENTE EN 3 MAANDEN ZOMER"

Vanaf  

SPANJE - CALPE 

FIETSVAKANTIES



INBEGREPEN:

• Vluchten heen en terug vanuit Brussel naar Alicante met TUIfly 
• Directe transfer luchthaven – hotel – luchthaven 
• Verblijf in Gran Hotel Sol Y Mar **** op basis van standaard 2-persoonskamer 

(type 20) en half-pension 
• Professioneel fietstransport vanuit Roeselare, Gent of Groot-Bijgaarden
• Professionele Belgische en persoonlijke begeleiding 
• 5 begeleide ritten ter plaatse in 3 niveaugroepen
• Technische assistentie ter plaatse
• Assistentiewagen 
• Infosessie in het begin van de week 
• Dagelijkse parcoursbriefing 
• Professioneel uitgeruste en beveiligde fietsruimte in het hotel
• Dagelijks uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten, snacks en water
• 100% fietsplezier en vakantiebeleving 
• Luchthaventaksen en btw 

NIET-FIETSER:
Niet-fietsers genieten een korting van € 90.  
Andere reducties kinderen en meerdere personen op aanvraag.

HIGHLIGHTS
 ✔ Directe transfer
 ✔ Professioneel fietstransport
 ✔ Luxueus adults-only hotel 
 ✔ Uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten
 ✔ Favoriete regio van de profteams

KLANTEN-  BEOORDELING

9.2

CODE 00891

"HET KLIMAAT KAN OMSCHREVEN WORDEN ALS 
 9 MAANDEN LENTE EN 3 MAANDEN ZOMER"

SUPPLEMENTEN:
• Dubbelkamer voor alleengebruik (Type 29)   

€ 33,00 per persoon/per nacht
• Dubbelkamer voor alleengebruik met frontaal zeezicht (Type 28)  

€ 65,00 per persoon/per nacht
• Kamer met frontaal zeezicht (Type 21)    

€ 17,00 per persoon/per nacht 
• Suite (Type 24)     

€ 160 per persoon/per nacht
• Bagage 20kg op de vlucht     

€ 20 per persoon/per traject 

Het TUI Cycling Center in Calpe is gevestigd in hotel Sol Y Mar. Dit Adults Only 
hotel heeft heel wat in z'n mars voor een geslaagde vakantie. Een uitstekend 
buffetrestaurant enerzijds, een gastronomisch gourmetrestaurant anderzijds. 
Stijlvolle kamers met gratis wifi. Een zwembad, Balinese bedden en een 
heerlijk relaxt sfeertje bij de beachclub. Een spacentrum met een brede waaier 
aan beauty. Het moet nauwelijks nog gezegd: alles draait hier om genieten!

HOTEL: GRAN HOTEL SOL Y MAR HHHH

VERTREKDATUM PRIJS PER PERSOON
13 november 2021 € 849
5 februari 2022 € 869
19 februari 2022 € 869
19 maart 2022 € 889
30 april 2022 € 919
7 mei 2022 € 919
21 mei 2022 € 919
9 oktober 2022 € 899
15 oktober 2022 € 899

FIETSVAKANTIES

Meer info op www.tui.be/fietsvakanties of bij uw TUI shop en reisagent
Voor de toepasselijke Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden raadpleeg www.tui.be/nl/belangrijke-informatie-voorwaarden

Afreizen na 15 maart 2022 beschikbaar vanaf november.

Type 20



De regio is bekend onder de naam “Costa Blanca”, wat 
witte kust betekent. Dat heeft het te danken aan de 
duizenden amandelbomen die in het voorjaar roze en 
witte bloesems dragen. 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 (gem. 30 graden) en comfortabele winters 
(gem. 17 graden) hetgeen deze regio tot een waar 
fietsparadijs maakt.

De fietsmogelijkheden zijn hier dan ook legio. Calpe ligt 
in een dal, dus enig klimwerk is noodzakelijk. Eens in 
het achterland opent zich een weelde aan parcours en 
afstanden waardoor er kilometers en hoogtemeters naar 
ieders smaak en vermogen te vinden zijn.

€ 849
p.p

"IN HET ACHTERLAND OPENT ZICH  
 EEN WEELDE AAN PARCOURS"

Vanaf  

SPANJE - CALPE 

FIETSVAKANTIES



INBEGREPEN:

• Vluchten heen en terug vanuit Brussel naar Alicante met TUIfly 
• Directe transfer luchthaven – hotel – luchthaven 
• Verblijf in Suitopia Sol Y Mar Suites Hotel **** op basis van standaard 

2-persoonskamer (type 20) in half-pension 
• Professioneel fietstransport vanuit Roeselare, Gent of Groot-Bijgaarden
• Professionele Belgische en persoonlijke begeleiding 
• 5 begeleide ritten ter plaatse in 3 niveaugroepen
• Technische assistentie ter plaatse
• Assistentiewagen 
• Infosessie in het begin van de week 
• Dagelijkse parcoursbriefing 
• Professioneel uitgeruste en beveiligde fietsruimte in het hotel
• Dagelijks uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten, snacks en water
• 100% fietsplezier en vakantiebeleving 
• Luchthaventaksen en btw 

NIET-FIETSER:
Niet-fietsers genieten een korting van € 90.  
Andere reducties kinderen en meerdere personen op aanvraag

HIGHLIGHTS
 ✔ Directe transfer
 ✔ Professioneel fietstransport
 ✔ Grote suite kamers 
 ✔ Uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten
 ✔ Favoriete regio van de profteams

KLANTEN-  BEOORDELING

9.2

CODE 00898

SUPPLEMENTEN:
• Dubbelkamer voor alleengebruik met zeezicht (Type 29)  
  € 33,00 per persoon/per nacht
• Suitopia Suite (Type 21)    

€ 18,00 per persoon/per nacht 
• Suitopia Suite met zeezicht (type 22)     

€ 30,00 per persoon/per nacht
• Bagage 20kg op de vlucht     

€ 20 per persoon/per traject 

De fietskelder van TUI Cycling Center in Calpe is gevestigd in hotel Sol Y Mar. 
Op wandelafstand bevindt zich Suitopia Sol y Mar Suites Hotel,  het nieuwste 
pareltje van de welgekende hotelketen Sol y Mar hoteles. Er zijn suites met 
een zee van ruimte. Zwembaden om te roetsjen en te ravotten. Een miniclub 
voor de kinderen, een thalassocentrum voor jezelf. Ga zeker ook eens langs 
in de Sky Loungebar op de 29e verdieping van het hotel voor een drankje en 
een onvergetelijk uitzicht op de stad en de zee. Dit hotel ligt al op 50 m van 
het zandstrand, in het centrum van Calpe.

FIETSVAKANTIES

Meer info op www.tui.be/fietsvakanties of bij uw TUI shop en reisagent

HOTEL: SUITOPIA SOL Y MAR SUITES HOTEL HHHH

Voor de toepasselijke Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden raadpleeg www.tui.be/nl/belangrijke-informatie-voorwaarden

VERTREKDATUM PRIJS PER PERSOON
13 november 2021 € 849
5 februari 2022 € 869
19 februari 2022 € 869
19 maart 2022 € 889
30 april 2022 € 919
7 mei 2022 € 919
21 mei 2022 € 919
9 oktober 2022 € 899
15 oktober 2022 € 899

Afreizen na 15 maart 2022 beschikbaar vanaf november.

Type 20



FIETSVAKANTIES

Deze regio in het oosten van de Costa de Almeria 
wordt gekenmerkt door een bijzonder microklimaat 
en ligt ideaal omgeven door het Sierra Cabrera-
gebergte dat als een buffer de omgeving omringt 
en beschermt. De fietsmogelijkheden zijn hier bijna 
oneindig: van vrij vlakke naar golvende ritten langs de 
kust naar heuvelachtige en uitdagende routes tot en 
met ritten met cols tot 1000m.

Mojacar is naast zijn fantastische fietsstreek ook gekend 
als een typisch Andalusisch wit dorp met zijn smalle 
straatjes, leuke bars en winkeltjes. Mojacar Playa heeft 
een mooi breed strand met vele beach bars, chiringuito’s 
en beach restaurants. Hier vind je de ideale mix van zon, 
zee, strand fietsen en ontspanning.

"DE FIETSMOGELIJKHEDEN ZIJN 
    HIER BIJNA ONEINDIG"

€ 719
p.p

Vanaf  

SPANJE - MOJACAR 

FIETSVAKANTIES



INBEGREPEN:

• Vluchten heen en terug vanuit Antwerpen naar Murcia Corvera met TUI fly 
• Directe transfer luchthaven – hotel – luchthaven 
• Verblijf in Hotel Best Oasis Tropical op basis van standaard 2-persoonskamer (type 

20) in half-pension 
• Professioneel fietstransport vanuit Roeselare, Gent of Groot-Bijgaarden
• Professionele Belgische en persoonlijke begeleiding 
• 5 begeleide ritten ter plaatse in 3 niveaugroepen
• Water en wijn inbegrepen tijdens de maaltijden 
• Technische assistentie ter plaatse
• Assistentiewagen 
• Infosessie in het begin van de week 
• Dagelijkse parcoursbriefing 
• Professioneel uitgeruste en beveiligde fietsruimte in het hotel
• Dagelijks uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten, snacks en water
• Wasdienst voor fietskledij 
• 100% fietsplezier en vakantiebeleving 
• Luchthaventaksen en btw 

HIGHLIGHTS
 ✔ Vlucht vanuit Antwerpen
 ✔ Directe transfer
 ✔ Professioneel fietstransport
 ✔ Uitgebreide bevoorrading met ETIXX producten
 ✔ Ideaal fietsweer het ganse jaar

KLANTEN-  BEOORDELING

8.0

CODE 07862

"DE FIETSMOGELIJKHEDEN ZIJN 
    HIER BIJNA ONEINDIG"

SUPPLEMENTEN:
• Kamer zijdelings zeezicht (type 23)    

€ 3,00 per persoon/per nacht
• Kamer met frontaal zeezicht (Type 24)   

€ 10,00 per persoon/per nacht
• Eenpersoonskamer  (Type 10)   

€ 18,00 per persoon/per nacht
• Eenpersoonskamer met zijdelings zeezicht (Type 11)   

€ 20,00 per persoon/per nacht
• Bagage 20kg op de vlucht     

€ 20 per persoon/per traject 

NIET-FIETSER:
Niet-fietsers genieten een korting van € 90.  
Andere reducties kinderen en meerdere personen op aanvraag.

Het TUI Cycling Center in Mojacar is gevestigd in hotel Best Oasis Tropical. Tot en 
met 1 juni 2020 wordt dit hotel volledig gerenoveerd. Een gedroomd hotel voor 
elke wielerliefhebber, vlak aan het strand en het hele jaar door ideaal fietsweer. 
Na een heerlijke fietstocht is het tijd om je spieren te laten ontspannen in het 
spacentrum of kan je lekker relaxen aan het zwembad. Je geniet er van verzorgde 
buffetten waarbij zowel internationale als traditionele Spaanse gerechten aan 
bod komen. Tijdens de maaltijden is hier water en wijn steeds inbegrepen. 
In dit hotel komt de host(ess) niet op bezoek, zij/hij blijft wel telefonisch 
bereikbaar gedurende heel je verblijf.

FIETSVAKANTIES

Meer info op www.tui.be/fietsvakanties of bij uw TUI shop en reisagent
Voor de toepasselijke Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden raadpleeg www.tui.be/nl/belangrijke-informatie-voorwaarden

HOTEL: BEST OASIS TROPICAL HHHH

VERTREKDATUM PRIJS PER PERSOON
28 mei 2022 € 719
14 september 2022 € 719

Afreizen na 15 maart 2022 beschikbaar vanaf november.

Type 20



GROEPEN,
WIELERCLUBS
& INCENTIVES
Met je wielerclub, groep vrienden, collega’s of klanten een zorgeloze all-in 
fietsvakantie beleven? Het TUI Sports en Bidong team zorgt voor alles: vluch-
ten, assistentiewagen, transport van de fietsen, parels van routes, sportvoe-
ding, begeleiding, enzovoort. Het enige dat je moet doen is samen genieten! 
Ben je dus op zoek naar een leuke incentive of echte fietsvakantie  met de 
wielerclub, samen met onze professionele partners staan we voor je klaar! 
Vanaf 15 personen profiteer je van onze aantrekkelijke groepsvoordelen, vraag 
dus snel meer informatie.





NEW WEBSHOP ONLINE
WWW.BIORACERSHOP.EU

 CAMO DOT 

TOUR
EPIC JERSEY 

Marathon
New York – Berlijn – Chicago – 
Dublin – Barcelona – Valencia - …

Football Breaks
Premier League –La Liga
 Serie A

Tennis- en padelvakanties
Spanje

Yoga
Claudia Van Avermaet

Triatlon
Multisporthotels 

Wandelvakanties
Mallorca

OOK VOOR DEZE SPORTVAKANTIES 
KUN JE BIJ ONS TERECHT

Bekijk het volledige TUI Sports aanbod op www.tui.be/sportvakanties, bij je TUI-shop of je reisagent.



NEW WEBSHOP ONLINE
WWW.BIORACERSHOP.EU

 CAMO DOT 

TOUR
EPIC JERSEY 


