Met de BELGISCHE POLITIESPORTBOND WWW.TCFIETS.BE
Naar Mallorca in 2020 - Voorjaar

Exclusieve aanbieding van fiets/vakantie-reizen naar Mallorca, Benidorm, Lloret del Mar en Almunicar.
Enkel voor leden van de BPSB. ( Aansluiting SPK € 10,-) zie WWW.TCFIETS.BE
Dankzij Hotel Helios http://www.hoteleshelios.com genieten wij het ganse jaar door aan knalprijzen.
Ontbijtbuffet, avondmaal in buffetvorm en grill. Top- keuken.
Vers geperst sinaasappelsap bij het ontbijt te Mallorca. (normale prijs € 3.00,-)
Wij richten als TCfiets weer een fietsperiode in tussen 16 maart en 16 april op Mallorca.
Ook niet fietsers zijn welkom.

Let op: Mensen die niet via ons boeken kunnen niet met ons meefietsen!!!
Gratis annulering tot 7 dagen voor afreis (voorschot wordt terugbetaald)
Bij annulering minder dan 7 dagen voor afreis wordt 1 nacht aangerekend.
Bij annulering 2 dagen voor afreis worden 2 nachten aangerekend
Wat bieden wij u aan?
U kan met ons mee fietsen in de periode van maandag 16/03/2020 tot donderdag 16/04/2020.
U kan ook buiten deze periode komen maar dan is er geen begeleiding voorzien.
U kan ook alleen gaan fietsen en de ritten in gpx krijgen voor uw gps.( ritten van 50 tot 200 km)
De paasvakantie is van 06/04/20 tot 19/04/20 en kinderen zijn zeer welkom. (Verwarmd zwembad met redder)
Keuze uit verschillende fietsgroepen en niveaus. (Soms wel tot 4 verschillende groepen).
Je bent welkom voor twee nachten maar ook voor drie weken. Zie prijzen op de bijgevoegde Tabel.
Wat regelt u zelf?
Je bent lid of sluit of zich aan bij de Bpsb/SPK (aparte rekening! zie www.tcfiets.be )
Je boekt het hotel, ruim genoeg in tijd, met het formulier en je kan nadien de periode inkrimpen,
naargelang de beschikbare vluchten. ( Uit ondervinding weten we dat de vluchten in de week goedkoper
zijn dan in de weekends)
Je boekt zelf je vlucht en geeft de eventuele wijziging van datums door met het aangepaste formulier.
Er zijn nu drie types van kamer: Economy, Standaard en Poolzicht. ( Kamers zijn identitiek dus als je
Economy of standaard wil wacht je best niet te lang.)
Je betaalt een voorschot van 50 euro per boeking bij inschrijving
Je betaalt zelf spontaan het saldo, minimum drie weken voor afreis.
Aan de receptie betaal je bij aankomst een toeristentaks.
Je brengt je eigen fiets mee of huurt hem via ons bij Berganti.
Richtprijzen en reservatie zie: http://bergantibikes.com/
Geef de code ‘tcfiets’ in bij reservering en je krijgt 5% korting.
Fiets je niet en wil je toch genieten van onze voordelen? Geen probleem. Je bent altijd welkom.
Familievakanties aan zeer interessante prijzen het ganse jaar door in de vier Helios Hotels te Mallorca,
Benidorm, Almunecar en LLoret Del Mar. Vraag onze prijzen voor de andere hotels.

Voor alle verdere info: rik.libot@gmail.com
Tel.:0486/12.47.87

