FIETSVAKANTIE’S

Heerlijk met de wielrenclub een weekje weg naar de zonnige Costa Blanca in Spanje
voor een fietsvakantie. Gevarieerde etappes fietsen en onderweg genieten van
mooie dorpjes en prachtige uitzichten op bergen en zee. En na een fietstocht ontspannen in de zon bij het privézwembad van de villa. Dat is sportief genieten met
SSH!
De fietsroutes
Er zijn verschillende routes, voor elk niveau. Vlakke
routes die u terugbrengen naar Spanje van 200 jaar
geleden. Pittoreske dorpjes en unieke vergezichten. Echte fietsfanaten dagen zichzelf uit op een
van de geasfalteerde “cols”, oftewel de “puertos”
in het Spaans. Ook delen van de Ronde van Spanje
zijn te nemen. Fietstochten zijn zo te plannen dat in
1 week of 2 weken nooit twee maal dezelfde route
hoeft te worden gereden.
Uw verblijf
U verblijft in een ruim opgezette Spaanse villa
(Finca la Font) in de badplaats Campello. De villa
biedt plaats aan max. 18 personen en biedt u alle
comfort: 5 badkamers, een privézwembad, een
sfeervolle tuin, een overdekt terras en goede facilitaire voorzieningen. Vanuit uw villa starten de fietsroutes al.
De omgeving
Het zandstrand ligt op 10 minuten lopen van de villa. Daar vindt u ook de boulevard met restaurants, bars, supermarkt en winkels. Direct vanuit het strand bereikt u via een smal straatje
het centrum van Campello. Alicante ligt op 10 km en is met de auto/tram goed bereikbaar.

SSH FIETSVAKANTIE’S

Uw reis
Een vakantie is altijd maatwerk. Met ons brede aanbod aan extra services en faciliteiten bieden wij u graag een fietsvakantie op maat. Om u toch een indruk te geven van de reissom en
wat daarbij is inbegrepen, vindt u onderstaand de reissom voor een standaard verblijf.

Voor een standaard verblijf zoals hiernaast weergegeven, betaalt u € 65,per persoon per dag, excl. vlucht.
(bij min. verblijf van 5 dagen).
SSH biedt haar gasten de mogelijkheid
tot het reserveren van extra services.
Wij stellen graag een persoonlijke
offerte voor u op.

Samenstelling fietsvakantie


Transfer vliegveld Alicante naar Finca
La Font en retour



Verblijf op Finca la Font



Dagelijkse schone handdoeken



Ophaaldienst in geval van ongeval/
kapotte fiets



Garmin routebegeleider



Kwaliteitsfiets voor € 17,50 per dag

Over SSH
SSH organiseert golf– en fietsvakanties voor recreatieve en professionele beoefenaars. Wij maken het u graag naar de zin met
goede voorzieningen en services tijdens uw verblijf. Het organiseren van uw buitenlandse sportieve vakantie is bij SSH in vertrouwde handen!

www.spanishsportsholiday.com

info@sshspain.com

tel: 0034 -96 68 64 302

