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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 voor-

behoud) 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 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, 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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PRESTIGE VICTORIA HOTEL & SPA ELIT*** 

PRESTIGE VICTORIA HOTEL & SPA ELIT*** 
 

Dit attractieve strandhotel ligt direct aan het uitnodigende strand van Santa Margarida, slechts ca. 1,5 kilometer van het centrum van Rosas 

vandaan. In de buurt van het hotel vindt u het winkelcentrum met tal van winkels, boetieks, bars en restaurants.  

Een halte van het openbaar vervoer bevindt zich direct voor het hotel.   

In het hotel staan kamers met airconditioning, een centrale verwarming en een badkamer ter beschikking. Een balkon behoort tot de      

standaarduitrusting van de meeste kamers en garandeert rust en ontspanning tijdens het verblijf.  

Het uitzicht op zee zorgt in vele accommodaties voor een heerlijke atmosfeer.  

Heerlijk slapen kunt u in de comfortabele kamers. Bovendien zijn een kluisje en een minibar beschikbaar. Tot een van de facil iteiten van de 

kamers behoort een koelkast. Een telefoon, een televisie en een radio ronden het voorzieningenaanbod af.  

In de badkamers is een haardroger aanwezig . 

Een verfrissende duik in het binnen- of buitenbad zorgt voor verkoeling op hete dagen. Ook een terras, een zonneterras, ligstoelen en   

parasols zijn voorhanden. Het bubbelbad in het zwembadgedeelte garandeert rust en ontspanning.  

Verschillende opties, zoals bijvoorbeeld een fitness-studio, een spa, een sauna, een stoombad, een schoonheidssalon, massage-

behandelingen en een zonnestudio bieden een leuke afwisseling.   
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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 fiets- & wandel-

vakantie: Rosas.  

De fietsers kunnen hier met hun stadsfiets of E-bike 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. Na het fietsen of wandelen een heerlijk terrasje doen, met zicht 

op de wondermooie baai? Ook de wandelaars krijgen een variabel programma aangeboden met gezellige stadjes & natuurgebieden. 

Na de activiteit heerlijk flaneren langs de boulevard die helemaal tot in het haventje van de stad loopt? Of liever relaxen in de wellness 

van het hotel? Het kan allemaal in Rosas! 

 

AFREISDATA 

• Autocarreis  06/09 - 15/09   645 € 

 

INBEGREPEN         SUPPLEMENT EN KORTINGEN 
 

• Directe autocarreis met autocar met ruime beenruimte    ⚫ Supplement single kamer:  140 € 

• Verblijf in Prestige Victoria Hotel & Spa Elit*** in half pension   ⚫ Annulatieverzekering:   30 € 

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm, incl. water en wijn bij avondmaal  ⚫ All-in verzekering:   40 € 

• Fietsbegeleiding & wandelbegeleiding door begeleiders van De Toerist Biking 

• Fietstransport in grote aanhangwagen & gebruik fietsenstalling 

• Toegang tot Wellness Center met indoorzwembad, hydromassage, sauna, hammam, ... 

• Infosessie & uitgebreid infoboekje 

• Fooi chauffeur 

• Lokale toeristenbelasting & BTW 

ROSAS 

De Costa Brava, een kleurig landschap van 

zilvergroene olijfbomen, witte huisjes en de 

helderblauwe zee. Een schitterende omgeving 

voor een fietsvakantie & wandelvakantie. 


