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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. 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 wandelroutes 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 voorbe-

houd) zoals hieronder aangegeven.  

      km/dag km/u   km/u 

        België  Reis 

• Fietsers (E-bikes & stadsfietsen)  35-60  15-16  15-16 

• Wandelaars    8-10  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 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, fietstas 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.  

 

OVER ONS 
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HOTEL MOLINDRIO PLAVA LAGUNA**** 

HOTEL MOLINDRIO PLAVA LAGUNA**** 
 

Het luxe hotel Laguna Molindrio wordt omgeven door veel groen en ligt pal aan de kristalblauwe Adriatische Zee. Even verderop ligt ook de 

fraaie havenstad Poreç waar je met een treintje, met een boot of al fietsend naartoe kunt. Door alle fijne faciliteiten staat je vakantie hier in 

het teken van genieten! 

Met 265 kamers is het resort ruim opgezet. De kamers zijn ingericht met lichte kleuren en moderne comfortabele meubels. Zo staat er een 

groot bed, een minibar en een flatscreen.  

Daarnaast is er airconditioning en een gratis WiFi verbinding. 

Hoewel kinderen welkom zijn in dit hotel, is Laguna Molindrio vooral voor stellen een fijn vakantieadres. Het is een romantische plek waar je 

uitstekend kunt ontspannen. Bijvoorbeeld in de prachtige LED-verlichte spa, waar je lekker kunt bubbelen, een voetbad kunt nemen of de 

sauna in kunt duiken. Maar ook op een ligbedje op het strand of langs één van de twee zwembaden kom je heerlijk tot rust.  

 

Faciliteiten: 

• Restaurant, bar, strandbar & poolbar 

• Buitenzwembad met ligstoelen en handdoekenservice 

• wellnesscenter/spa (toegang gratis): sauna, infraroodcabine, turks stoombad, jacuzzi, rustruimte, massages (tegen betaling), schoon-

heidsbehandelingen (tegen betaling) 

• Geld wisselen in het hotel aanwezig 
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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. 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.  

Zowel de landschappen - vooral aan de kust - als de architectuur en gastronomie laten een haast magische indruk na. Het grootste schiereiland in de 

Adriatische Zee kende diverse heersers en dat is nog altijd te merken. Tot en met WO II hoorde Istrië bij Italië en ook nu vind je er nog een Italiaanse 

minderheid. Met een mondje Italiaans begrijpt men je overal, want de taal is er blijven leven.  

Het landschap doet onvermijdelijk aan Toscane denken: heuvelachtig, met hoog gelegen dorpen en leistenen muurtjes die de akkers afbakenen. Istrië is 

nog voor 35 procent met bos bedekt, wat het de grootste groene oase van de noordelijke Adriatische kust maakt. Waar je ook bent, de zee is nooit ver 

weg.  

AFREISDATA 

• Autocarreis  09/09 - 18/09   715 € 

 

INBEGREPEN         SUPPLEMENT EN KORTINGEN 
 

• Directe autocarreis met autocar met ruime beenruimte    ⚫ Supplement single kamer:  85 € 

• Verblijf in hotel Molindrio Plava Laguna**** in half pension   ⚫ Annulatieverzekering:  30 € 

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm, met showcooking    ⚫ All-in verzekering:   40 € 

• Water, bier, fruitsap & wijn bij avondmaal 

• Fietsbegeleiding & wandelbegeleiding door begeleiders van De Toerist Biking 

• Fietstransport in grote aanhangwagen & gebruik fietsenstalling 

• Welkomstreceptie 

• Fooi chauffeur 

• Lokale toeristenbelasting & BTW 

ISTRIE 

Welkom in het land van de schitterend uitgedachte fietsroutes. 

Een spinnenweb, een wirwar van wegen, straten en weggetjes, een 

uitdaging voor fiets– en wandelliefhebbers.  


