
GEWELDIGE Fietsweek aan de Costa Blanca met (EX) RENNERS/STERS van 9 mei t/m 17 
mei 2020 in Guardamar met verblijf in Hotel Guardamar.

Hotel Guardamar is een gezellig familiehotel, super schoon met zeer vriendelijk en behulpzaam 
personeel. Het hotel beschikt over een onlangs totaal vernieuwd zwembad met nieuwe ligbedden 
en zitjes. Het gebruik van badlakens is gratis voor de hotelgasten. Op 150 mtr loopafstand kunt u 
genieten van het prachtige brede zandstrand.

* Prijs €689,00 p.p.en voor de niet fietsers 589.= op basis van 2 personen per kamer. 
* ex. vlucht deze dient u zelf te boeken TIP: Ryanair, Transavia aankomst vliegveld Alicante 
* incl. transfers van en naar vliegveld Alicante met bagage / fietskoffer 
* 8 nachten Hotel Guardamar op basis van halfpension ontbijtbuffet en 4 gangen diner incl. 

mineraalwater en huiswijn. 
* Toeslag één persoonsbezetting Hotel € 12,50 per nacht. 
* voor de fietsers 6 dagen fietsbegeleiding door Eef en Rick 
* incl. een grandioze avond met live muziek bij restaurant Finca La Vuelta met een speciaal 

feestelijk diner incl. water/wijn/limonade/bier. ook de transfers heen /terug zijn incl.
* 1 avond naar Mexicaans restaurant El Tayo, de transfers zijn inclusief echter het diner en 

consumpties aldaar zijn voor eigen rekening, natuurlijk is er volop keus ieder bepaald en betaald 
hier voor zich.

* indien je liever niet je eigen racefiets wilt vervoeren, wij verhuren uitstekende racefietsen van het 
merk Cube. De Attain SL 7 dagen € 115,00 extra dagen 15.= per dag en de Full Carbon voor 7 
dagen is 140.= extra dagen 20.= per dag. Let wel……eigen pedalen meenemen aub.                         
De beschikbare framematen zijn: 50 - 53 - 56 - 58 - 60 - 62

* Voor de niet fietsers zijn er eventueel e-bikes of sportieve fietsen te huur om lekker door 
Guardamar te toeren of er serieus op uit te gaan om de omgeving te verkennen.

* Voor de niet fietsers is er ook de mogelijkheid om 1 of meerdere malen te gaan shoppen en/of 
lekker lunchen in La Zenia boulevard. De transfers zijn incl. en in overleg met de gegadigden 
word dag en tijdstip afgesproken. Ook is er een goede busverbinding naar de prachtige stad 
Alicante. Binnen 50 min ben je in Alicante stad met vele winkeltjes, tapasbarretjes, restaurants 
een prachtige haven en natuurlijk de historische trekpleister van deze stad het Castillo de Santa 
Barbara. Dit is dagelijks te bezichtigen en als je op de top staat heb je een adembenemend mooi 
uitzicht over heel Alicante en de zee.                                                                                                                                                 
.                                                                                                                                                          
Natuurlijk is de voornaamste activiteit deze week het fietsen en ook vooral het plezier tijdens het 
fietsen in de prachtige omgeving, het is geen wedstrijd ieder moet kunnen genieten. Wij hebben 
de mooiste en beste routes in huis en natuurlijk zijn er voldoende stops. Echter bij voldoende 
interesse kunnen er ter plaatse diverse andere activiteiten of uitstapjes geregeld worden. 

Natuurlijk denken wij ook mee in het herstel en kan je gebruik maken van onze zeer kundige 
gediplomeerde Nederlandse sportmasseur op afspraak. 
- 40 min massage + 20 min compressie broek     35.=
- 55 min massage                                                 45.


