Ibiza 2019

Datum: 16 - 23 maart 2019
Locatie: Boutiquehotel Gare du Nord Sant Joan de Labritja
Verzorging: half pension
Totaal aantal dagen: 7
Totaal aantal fietsdagen: 5
Prijs exclusief vlucht: 995 euro per persoon
Stranden, luxe hotels, mooi weer,
de mooiste en hipste clubs ter
wereld daar denk je al snel aan als
je het over Ibiza hebt. Maar het
eiland heeft zoveel meer. Er is ook
een andere kant. Mooie
ongerepte natuur en mooie
baaitjes met azuur blauwe zee en
prachtige singletracks ver weg van
alles. Naast de natuur en wat er te
beleven is op de MTB is er ook het
stukje historie met de hippiemarkt en de mooie binnenstad
van Eivissa. In maart 2019 gaan we
biken in noorden van het eiland.
Etappes:
Onder deskundige begeleiding ga
je naar de mooiste singletracks
van dit gebied. We zullen
meerdere keren aan een mooi
strand eindigen. Deze reis is
iedere dag een techniekclinic
zodat jou skills een upgrade
krijgen. Deze zal We rijden in een
groep van maximaal 8 personen.

Hotel:
Wij verblijven in een boutique-hotel in het
noorden van Ibiza in het plaatsje Sant Joan de
Labritja. Dit is ongeveer een ½ uur rijden vanaf het
vliegveld in Ibiza-stad.
Dit hotel is kleinschalig (9 kamers totaal) maar
ademt de sfeer uit waar Ibiza om bekend is.
Het ligt in het idyllische dorpje Sant Joan de
Labritja in het noorden van het eiland.

Verblijf:
Je verblijft in een ruime 2-persoons
kamer.
Het verblijf op deze kamer is op basis
van 2 personen. Mocht je het prettig
vinden om alleen in een kamer te
verblijven dan is daartoe ook een
mogelijkheid. De kamers hiervoor zijn
maar beperkt beschikbaar en wij moeten
hiervoor een toeslag berekenen.

Wat is inbegrepen:
* 7 overnachtingen in boutique-hotel op basis van
half pension (ontbijt, avondeten 3-gangen menu)
* 7 dagen fietsen onder begeleiding van
gediplomeerde instructeur(s)
* Transfer vanaf luchthaven en retour.
* Kennismakingsclinic in Nederland.
*Gebruik van gereedschap tbv onderhoud van je
fiets in deze week.
Wat is niet inbegrepen:
* Vliegticket
* Transport fiets.
* Drankjes
* Lunch
* Extra’s
* Reisverzekering
* Annuleringsverzekering

Wat heb je nodig:
*Een full-suspension
mountainbike met schijfremmen
*Dropper seat-post
*Kniebeschermers
*Fietshelm
*Handschoenen lange vingers
(Kniebeschermers,
handschoenen zijn bij ons te
koop).

Vervoer van je fiets:
Je fiets kun je als bijzondere bagage bijboeken
bij je vlucht. Dit kost bij Transavia 44 euro
enkele reis. Voor het vervoer gebruik je een
speciale fietskoffer. Heb je deze zelf niet dan
bieden wij je de mogelijkheid om deze te
huren voor 50 euro.
Nog nooit eerder je fiets meegenomen op een
vliegreis? Wij voorzien je graag van hulp en
informatie die jij nodig hebt om zorgeloos op
vakantie te gaan.
Kennismakingsclinic:
Ter voorbereiding van deze mountainbikeweek bieden wij de deelnemers van de reis een gratis
kennismakingsclinic aan. Tijdens deze clinic kun je kennismaken met de begeleiders alsmede je
reisgenoten. Daarnaast krijg je de laatste informatie en kun je vragen stellen betreffende de reis.
En er is de mogelijkheid om materiaal aan te schaffen voor een speciale prijs.

Inschrijven?
Aanmelden kan via info@mountainbikeclinics.com.
Na inschrijving ontvang je van ons informatie betreffende de reis. Tevens ontvang je een factuur met
een aanbetalingsfactuur (20% van het factuurbedrag).
Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
Het restant van het reisbedrag dient 5 weken voor aanvang van de reis voldaan te zijn.
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