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OVER ONS 

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. Ook het aanbod wandelvakanties is de laatste jaren gegroeid. 

 

Dankzij ons weloverwogen fiets– en wandelprogramma kan ieder deelnemer op onze bestemmingen 

zijn gading vinden. Bovendien verzorgen we steeds het fietstransport van uw eigen fiets naar de 

bestemming. 

 

We logeren in een erg goed en kwalitatief hotel dat zich toelegt op de actieve vakantie zoeker. Dit 

hotel vormt dan ook de ideale uitvalsbasis om onze prachtig uitgestippelde fietsroutes en wandel-

routes aan te vatten. Samen met onze ervaren begeleiders zal je zo kennis maken met de unieke 

landschappen, typische dorpjes en mooie vergezichten! 

 

PERFECT UITGEWERKT ACTIVITEITEN PROGRAMMA 
 

Er wordt gefietst en gewandeld volgens het principe ‘samen uit, samen thuis’. De aangeboden    

groepen voor deze reis zijn (onder voorbehoud) zoals hieronder aangegeven.  

      

       km/dag km/u   km/u 

         België  Reis 
 

 Wielertoeristen       70-100  21-24   20-22 

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

 Wandelaars     8-12  n.v.t.  n.v.t. 

 

De aangegeven gemiddelde snelheden kunnen afwijken afhankelijk van het weer, het parcours of 

het niveau van de fietsers. Tijdens een vakantie kan er dagelijks van activiteit gewisseld worden. 

 

De aangeboden routes en hoogteprofielen ontvang je enkele weken voor afreis, zodat je zicht krijgt 

op het programma. Op de bestemming worden de routes en profielen nog gecommuniceerd op het 

infobord aan de receptie. 

 

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.  

  

Om de veiligheid van je fiets te garanderen vragen we om deze in te pakken in een fietskoffer, fiets-

tas of fietsdoor. Een fietsdoos kan je gratis bekomen bij vrijwel elke fietsenhandelaar. 

 

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

 

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.  

 

Indien je de geboekte vakantie dient te annuleren, zijn volgende voorwaarden van toepassing: 

 

 Annulatie meer dan 4 weken voor afreis:  200 € 

 Annulatie minder dan 4 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 

  

OVER ONS 

VENETIAANSE RIVIÈRA 
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VENETIAANSE RIVIERA 

 

OVER ONS 

VENETIAANSE RIVIÈRA 

 

BESTEMMING 
 

De Venetiaanse Rivièra grenst aan de Golf van Triëste en aan de Adriatische Zee. Door de        

Italianen wordt deze regio ook wel ‘Costa Verde’ genoemd door de aanwezigheid van de vele pijn-

bomen. In deze regio ligt de Laguna Veneta: een grote lagune met ongeveer 120 eilanden. In het 

centrum van de lagune ligt het historische deel van Venetië. ‘De zinkende stad’ is één van de meest 

bezochte steden van Italië en staat al sinds 1987 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De vele       

kanalen en de Venetiaanse gondels zijn de grootste bezienswaardigheden.  

Lido di Jesolo is vrij toeristisch en heeft een lang strand en een twaalf kilometer lange winkel-

straat! Triëst in het binnenland is dé koffiehoofdstad van Italië en ook een universiteitsstad. 

In Padua, ook wel Padova, vind je veel kunst. Veel bedevaartgangers bezoeken hier elk jaar de     

heilige Antonius van Padua.  

Lange zandstranden en kleurige parasols voeren aan de Venetiaanse Rivièra de boventoon. De   

lagune van Caorle en Bibione, onze verblijfsplaats, is niet alleen maar natuur, het is ook cultuur en 

traditie. 

De zon, zee en het fijne strand maken deel uit van de immense aantrekkingskracht van Bibione, 

maar het is slechts door een verblijf hier dat u zijn duizend verrassende facetten kunt ontdekken. 

Van bovenaf gezien is Bibione een immense uitgestrektheid van groen omringd door water; de zee, 

de lagune en de rivier de Tagliamento. Bibione is hierdoor een echt fiets– en wandelparadijs! 

De Venetiaanse Rivièra,  

het ontdekken waard! 

 

Een mix van toeristische badplaatsen, 

een prachtige natuur, gezellige dorpjes 

en kort bij Venetië. 
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VENETIAANSE RIVIERA 

HOTEL ROYAL**** 
 

Het 4-sterrenhotel Royal**** biedt uitzicht op de Adriatische Zee en ligt direct aan het strand in 

een heel rustige buurt, dicht bij het centrum van Bibione. Het strand is uitgerust met parasols, lig- 

en terrasstoelen, waar u gratis gebruik van kunt maken. Bovendien is er een zonneterras met 2 

zwembaden: één voor volwassenen en één voor kinderen. 

 

Hotel Royal**** serveert tot ‘s middags een rijk en uitnodigend ontbijtbuffet. ‘s avonds kan je in het 

restaurant terecht voor nationale en internationale gerechten, een diner met voorgerechten, salades 

en groenten buffet en 3-gangen keuze menu.  

 

Het hotel maakt deel uit van de Bibione Bike Hotels en voorziet uiteraard een afgesloten fietsen-

stalling.  

 

Gratis wifi is aanwezig in het volledige resort. 

AFREISDATA 
 Autocarreis   15/09 - 24/09   735 € 

 

INBEGREPEN 
 Directe autocarreis met autocar met ruime beenruimte 

 Verblijf in hotel Royal**** in half pension 

 Ontbijt en avondmaal in buffetvorm  

 Fietsbegeleiding in aangepaste niveaus door begeleiders van De Toerist Biking 

 Wandelbegeleiding door begeleider van De Toerist Biking 

 Fietstransport in grote aanhangwagen & gebruik fietsenstalling 

 Water voor de drinkbussen 

 Gebruik faciliteiten: zwembad, privé-strand met zonnebedden 

 Infosessie en welkomstdrankje 

 Uitgebreid infoboekje 

 Fooi chauffeur 

 

SUPPLEMENTEN & KORTINGEN 
 Supplement single kamer:    90 € 

 Supplement annulatieverzekering:   25 € 

 Supplement all-in verzekering:    35 € 

 

OVER ONS 

VENETIAANSE RIVIÈRA 


