GROEPSREIZEN OPERATOR

FIETSVAKANTIE
voor

E-Bike, MTB, Gravel, Racefiets

ADRIATISCHE KUST
RIVIERA ROMAGNOLA

by Ann

De tour operator
gespecialiseerd
in groepsreizen

Cesenatico
Hotel
Bike Hotel

Easy Pakket
- Tot 5 verschillende dagelijkse ritten, van verschillend niveau, met gespecialiseerde
fietsgidsen
- Water voor de drinkflessen
- Banaan en minerale zouten voor de fietsritten
- Rijk ontbijtbuffet
- Buffet na de rit van 12:00 tot 16:30
- Rijk avondbuffet, met mogelijkheid aan tafel te worden geserveerd zonder supplement
- Water tijdens het avondmaal inbegrepen
- Water in de minibar op de kamer
- Waterkoker op de kamer voor koffie, thee en kruidenthee
- Gratis WiFi
- Toegang fitness van Hotel Lungomare met panoramisch zicht op zee
- Gebruik van het verwarmd openluchtzwembad met hydromassage van maart tot
november
- Ruime bike room (cap.130 fietsen), veilig en uitgerust voor het kuisen, kleine reparaties, compressor
- Dinsdag, uitstap met degustatie van typische lokale produkten
- Donderdag, tussendoortje in het prachtige middeleeuwse dorp Longiano
- Assistentie in geval van ongeluk of technische problemen
- Programma voor de niet fietsende deelnemers (shopping tour, bezoek aan musea,
bezoek aan typische dorpen in het Romagnoolse binnenland)
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All Inclusive Pakket
- Tot 5 verschillende dagelijkse ritten, van verschillend niveau, met gespecialiseerde
fietsgidsen
- Water voor de drinkflessen
- Banaan en minerale zouten voor de fietsritten
- Rijk ontbijtbuffet
- Buffet na de rit van 12:00 tot 16:30
- Rijk avondbuffet, met mogelijkheid aan tafel te worden geserveerd zonder supplement
- Water en wijn tijdens het avondmaal inbegrepen
- Water en alcohol vrije dranken in de minibar op de kamer
- Waterkoker op de kamer voor koffie, thee en kruidenthee
- Toegang tot de wellness van Hotel Lungomare
- Wasserette dienst voor de technische kledij
- Strandlaken ter beschikking voor de wellness en zwembad
- Badjas ter beschikking
- Gratis WiFi
- Toegang fitness van Hotel Lungomare met panoramisch zicht op zee
- Gebruik van het verwarmd openluchtzwembad met hydromassage van maart tot
november
- Ruime bike room (cap.130 fietsen), veilig en uitgerust voor het kuisen, kleine reparaties, compressor
- Dinsdag, uitstap met degustatie van typische lokale produkten
- Donderdag, tussendoortje in het prachtige middeleeuwse dorp Longiano
- Gratis gebruik van normale fietsen
- Assistentie in geval van ongeluk of technische problemen
- Programma voor de niet fietsende deelnemers (shopping tour, bezoek aan musea,
bezoek aan typische dorpen in het Romagnoolse binnenland)
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Cesenatico
Hotel
standard
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Viserbella di Rimini
Hotel
Bike Hotel

All Bike Pakket
- Welcome drink bij aankomst
- Halfpension
- Gespecialiseerde fietsgidsen
- Rijk ontbijt met lokale produkten vers fruit en seizoenprodukten, eigengemaakte
marmellades, sapcentrifuges, glutenvrije produkten enz.
- Avondmaal met verse lokale produkten
- Dagelijkse sanificatie van de ruimtes en de fietsen
- Ruimte voor kleine reparaties van de fietsen
- Wasserette dienst voor de technische kledij
- Info-point en informatiemateriaal
- Openluchtzwembad vanaf mei
- Speciale voorwaarden in een sportwinkel voor shopping en reparaties
- Vers fruit, snacks en water voor de fietsritten
- Assistentie om fietsen op te pikken in geval van nood
- Een rijk energetisch buffet na de fietsrit
- Water, wijn en koffie bij de maaltijden
- Bike tours met gespecialiseerde fietsgidsen
- Een typisch Romagnools avondmaal
Prijs op aanvraag volgens de gewenste periode
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Riccione
Hotel
Bike Hotel

Dolce Vita Bike Pakket
- Volpension (super-half pension)
- Rijk ontbijtbuffet
- Broodjes, bananen en water voor de fietsritten
- Lunchbuffet vanaf 14:00 na de fietsrit
- Avondmaal
- Water en wijn bij het avondmaal
- Een typisch Romagnools avondmaal
- Gespecialiseerde Fietsgids voor groepen “Dolce Vita”, niet zwaar en met langzaam
ritme voor sportieve fietsen of e-bike
- Veilige bergruimte voor 150 fietsen met fietsmaker op bepaalde tijden
- Mogelijkheid om fietsen/e-bikes te huren (zie indicatieve prijzen)
- Degustatie van typsiche lokale produkten
- Activiteiten voor niet fietsende deelnemers
- Begeleide uitstappen in de namiddag met minibus (supplement ter plaatse)
Prijs op aanvraag volgens de gewenste periode en type pakket
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Riccione
Hotel
Bike Hotel

Velo VIP Formula
- Volpension (super-half pension)
- Rijk ontbijtbuffet
- Broodjes, bananen en water voor de fietsritten
- Lunchbuffet vanaf 14:00 na de fietsrit
- Avondmaal
- Water en wijn bij het avondmaal
- Een typisch Romagnools avondmaal
- Fietstours volgens verschillend niveau met gespecialiseerde gids
- Assistentie in geval van nood
- Toegang wellness “Oasi del Benessere”
- Toegang fitness dichtbij het hotel
- Badjas en strandlaken voor de wellness
- Veilige bergruimte voor de fietsen met mogelijkheid voor onderhoud en kleine reparaties
- Wasdienst voor technische kledij
- “Chef voor één dag” ontdek de Romagnoolse gastronomische tradities
Prijs op aanvraag volgens de gewenste periode en type kamer

7

Riccione
Hotel
Bike Hotel

- Welcome drink bij aankomst
- Rijk ontbijtbuffet
- Water en snack voor de fietsrit
- Lunchbuffet vanaf 14:00 na de fietsrit
- Avondmaal
- Water en wijn bij het avondmaal
- Een typisch Romagnools avondmaal
- Dagelijkse fietstours volgens
verschillende niveaus met gespecialiseerde gidsen
- Ruimte voor kleine reparaties van de
fietsen
- 3 verwarmde zwembaden
- Wasdienst technische kledij
- Bike tours met gespecialiseerde
fietsgidsen
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Fietsverhuur
Indicatieve prijzen
- Trekkingfiets			

- vanaf 30,00/32,00 € per dag

- Elektrische trekkingfiets

- vanaf 35,00/36,00 € per dag

- Elektrische MTB of MTB		

- vanaf 45,00/46,00 € per dag

- Racefiets				
					

- vanaf 35,00/50,00 € per dag
(naargelang model)
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Rotta del Sale
Tip voor een
korte fietsrondreis
van Emilia-Romagna
naar Veneto
De “Rotta del Sale-Bike Trail” is een platte fietsroute van
278 km door de natuur vanuit Cervia, door de Po-Delta
heen, tot in Venetie.
De rit loopt parallel langs de antieke zoutroute van de historische boten die door de eeuwen heen van de zoutmijnen
van Cervia naar Venetie “La Serenissima” vaarden en komt
langs Ravenna, Comacchio, Chioggia en dan van Pellestrina
met de boot naar Venetie.
Mogelijkheid om overnachtingen naar keuze in te lassen,
bijvoorbeeld in Ravenna/Lidi Ravennati en Chioggia/Sottomarina.

Chioggia

Comacchio

Venetië

Park van de
Po-delta

Ravenna

Cervia
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GROEPSREIZEN OPERATOR

www.groepsreizen-italie.nl

annvanhandenhove@caravantours.it

caravantourstouroperator

+39 0541 363210

caravantourstouroperator

Via B. Parmense, 19 Rimini RN Italië

