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FORZA EXCLUSIVE organiseert een mountainbikeweek van 12-19 maart 2017 in Zuid-Spanje 

 

Forza Cycling Mallorca organiseert onder de noemer FORZA EXCLUSIVE periodiek bijzondere fietsvakanties voor 

wielren(st)(n)ers/mountainbik(st)ers die eens wat anders willen. Op Mallorca blijven we onze hoofdactiviteit uitvoeren. 

Naast Mallorca zijn er natuurlijk veel meer paradijselijke plekken waar we iets unieks kunnen aanbieden. In het voorjaar 

van 2017 hebben we dan ook het volgende in petto.    

 

Wat gaan we doen?  

We gaan een mountainbikeweek organiseren in het prachtige natuurgebied Sierra Espuña Regional Park.  

 

Wanneer vindt de fietsvakantie plaats?  

De mountainbikeweek vindt plaats van 12-19 maart 2017. Door de gunstige vluchttijd op de 12e bestaat de mogelijkheid 

om deze dag al als (in)fietsdag te beschouwen. 7 nachten en 7 dagen fietsen dus!     

 

Waar wordt overnacht?  

Het verblijf is in het geweldige hotel Bajo El Cejo, dat is gelegen in het dorp El Berro, in het hart van de Sierra Espuña 

Regional Park. Eigenaar Andrés, zelf ook fervent mountainbiker en gids legt zijn gasten op een ongekende wijze in de 

watten, zowel voor, tijdens als na de dagelijkse inspanningen. Het luxe hotel met zijn traditionele bouwstijl en slechts 

12 tweepersoonskamers biedt naast vooral rust alle comfort en gemak van de hedendaagse tijd. 

 

Wat wordt geregeld en wat zijn de kosten?  

Deze reis wordt zo compleet mogelijk aangeboden. Wat wordt er geregeld?  

1) Het fietstransport vanuit Nederland (op een nog nader te bepalen centrale locatie) naar het hotel in El Berro vice versa.  

2) De vlucht met Ryanair van Weeze - Alicante (vertrek om 7.20 uur op 12 maart) en retour Alicante - Weeze (vertrek 

10.35 uur op 19 maart). 2 stuks handbagages per persoon is kosteloos toegestaan.  

3) Transfer Alicante - El Berro vice versa.  

4) 7 nachten in hotel Bajo El Cejo op basis van logies en ongekend kwalitatief hoogwaardig ontbijt volledig gericht op de 

sporter.  

5) 6 dagen mountainbiken onder leiding van een professionele gids. Alle dagen wordt er gereden tenzij de 

weersomstandigheden dat niet toelaten. De duur, intensiteit en routes hangen af van de wensen van de groep. 

Maatwerk is standaard.    

De mountainbikeweek incluis de bovengenoemde 5 punten wordt aangeboden voor € 795,-. Deze prijsstelling is 

gebaseerd op vluchtprijzen van 12-12-2016 en de hotelkamers worden bezet door twee personen op één kamer. Een 

prijsfluctuatie kan alleen ontstaan door wijzigingen van de vluchttarieven.    

 

Aanmelden of vragen?  

Aanmelden kan eenvoudig door contact te leggen via mail of telefoon. Heeft u interesse of vragen, schroom niet en neem 

contact met ons op via de mail info@forzacyclingmallorca.nl of telefonisch +31 6 53 55 53 39. Deze reis gaat door als er 8 

aanmeldingen zijn. Het maximaal aantal deelnemers is 14. Inschrijven kan tot 1 februari 2017. De omgeving is heuvel-

/bergachtig. Daardoor is deze reis niet geschikt voor ongetrainde mountainbik(st)ers.       


