SSIF Landevej – se her:
Klubcykelrejse til Altea i den sydøstspanske Alicante provins
Fra torsdag den 26. maj til tirsdag den 31. maj 2022.
Belgian Cycling Club og Allan Johansen tilbyder cykelrejse til Altea - Alicante provinsen, der er Europas mest
vejrsikre område med 330 solskinsdage om året, vejene er gode og fri for voldsom trafik, og man vil opleve
skønne bjerge med op- og nedkørsler i varierende sværhedsgrader.
Der vil også være mulighed for at køre nogle helt unikke og betagende ture langs den sydspanske Middelhavskyst – så kort sagt, bedre cykelområde end Alicante provinsen findes altså ikke.
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Hotel Cap Negret
Vi skal igen bor på et af områdets bedste sportshoteller. Det ligger helt ned til det azurblå Middelhav og der
er en fantastisk udsigt til bjergene bag byen Altea, som i øvrigt er kendetegnet ved, at den har bevaret sin
klassiske middelhavsarkitektur med små snævre og idylliske brostenbelagte gader og hvidkalkede huse.
Vi vil sørge for transport fra lufthavnen i Alicante til Altea. Opholdet vil være på et firestjernet hotel i delt
dobbeltværelse. Værelserne er med bad, air condition, balkon, TV og gratis Wi-Fi. Der er cykelværksted og
aflåst cykelkælder, samt vaskemaskine og tørretumbler til cykeltøjet. Endelig er opholdet inklusiv fuld pension – d.v.s. morgen-, middag- og aftenbuffet, og til aftensmaden er der en ½ flaske vin pr. mand. Maden på
hotellet er anerkendt for altid at være varieret, frisk og veltillavet. Råvarerne er naturligvis sunde og lokale.

Cykelturene og Guider
Belgian Cycling Club og Allan Johansen tilbyder at tilrettelægge daglige cykelture, efter ønsker og niveau.
Allan har været på cykelrejse til området de sidst 15 år, både da han var professionel og med grupper, og
kender alle de gode veje og cafeer.
Cykelleje/cykeltransport
Hvis vi kommer over 25 deltager på turen, vil vi arranger cykeltransport til Spanien, prisen vil ligge på ca.
1.000 kr.
Ønsker du at leje en cykel (almindelig racer eller el-cykel), vil Patrick fra Topbikes Rental være behjælpelig,
Hans cykeludlejnings butik, ligger 300 meter fra Hotel Cap Negret.
Turen er inklusiv:
•
•
•
•
•
•

Ophold på firestjernet Hotel Cap Negret (netop renoveret)
Fuld pension (lækker frisk, varieret, sund, veltillavet og lokal mad hver dag)
Delt dobbeltværelse (enkeltværelse mod tillæg på kr. 200,- pr. døgn)
Guidede cykelture med forskellige sværhedsgrader i 3 ½ dag
Transport til og fra lufthavnen i Alicante
Yoga og rawfit ved dansk instruktør

Pris pr. person ved 5 dage kr. 3.750 kr.
Hertil kommer flybillet, som er på ca. 1.650 kr., som enten bestilles selv eller via Belgian Cycling Club.
Der betales et depositum på 1.500 kr. pr. person ved tilmelding, resten betales 6 uger før afrejse.
Nogle af jer, har stadig jeres depositum fra 2020 turen indbetalt. Det bliver flyttet til denne tur, men for
at der ikke opstår misforståelser, skal du tilmelde dig igen.
(I tilfælde aflysning pga. COVID 19, vil dit depositum bliver overført til en anden tur eller tilbagebetales)
Belgian Cycling Club er medlem af Rejsegarantifonden – 2991.
Venlig Hilsen
Allan Johansen, 5. november 2021
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