Najaar fietsweken 2019
Met de BELGISCHE POLITIESPORTBOND WWW.TCFIETS.BE
Naar Mallorca in oktober 2019

Informeer eerst naar de beschikbaarheid van het hotel alvorens uw vluchten te boeken !!!
( vanaf 1 augustus)

Eclusieve aanbieding van (fiets)(vakantie)-reizen naar Mallorca.
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 / grill en zeer fijne keuken.
Vers geperst sinaasappelsap bij het ontbijt. (normale prijs 3 euro)
Slotvaste fietsenstalling in het gebouw zelf.
Oktober-programma:
1. -Koersfiets:
Van 14 tot 25 oktober
Vakantie verlengen naar achter kan zonder problemen maar naar voor is het beperkt en enkel voor de
vroege beslissers. (hotel zit snel vol met de loop-marathon in het weekend van 13 oktober)
Bij voldoende intresse worden er MTB tochten georganiseerd.
De Prijs van het eventuele vervoer naar de sites dient appart betaald te worden.
De nadruk wordt hier gelegd op genieten maar een goede konditie en enige stuurvaardigheid is wel
vereist voor het MT-Biken. Wisselen van gehuurde (koers)fiets is geen probleem, mits opleg voor het
reinigen.
Prijzen hotel:
Zie onze bijlage: http://www.tcfiets.be/
Voorwaarden:
U bent lid of sluit of zich aan bij de Bpsb al dan niet via SPK - aparte rekening! zie http://www.tcfiets.be/
U boekt uw vlucht zelf na info over de beschikbaarheid van het hotel.
U vult het reserveringformulier in. http://www.tcfiets.be/
U betaalt een voorschot van 25 euro bij inschrijving.
U betaalt tegen 01/10/2019 het saldo.
U brengt uw eigen fiets mee of huurt hem via ons, bij https://bergantibikes.com/nl/home
Opgelet: Voortaan kan je je fiets zelf bestellen en je maten ingeven via de site van Berganti.
Geeft de kortingscode ‘tcfiets’ in en je hebt een reductie van 5%.
Voor onze leden
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 2019.
Voor alle verdere info
rik.libot@gmail.com
0486/12.47.87
Nieuw rekening nummer Tc fiets Mallorca: BE77 9733 5731 9742

