Aanbevolen door en officieel
trainingscenter van

Zin om een weekje te trainen als de echte wielerprofs? Het Spaanse Mojacar ligt in Andalusië op ongeveer 2.200 km van Brussel.
Vanaf april is het daar al 25 graden. Het achterland van Mojacar
is uiterst geschikt voor rustige en golvende fietstrippen en biedt
zowel mogelijkheden om vlak als heuvelachtig te rijden. Meer
landinwaarts kunnen heuvels tot 700 à 1.000 meter en zelfs cols
tot 2.000 meter hoogte beklommen worden.

Tijdens deze fietsvakantie voor LM-leden verblijven we in Hotel
Marina Playa 4* op 50 meter van de zee. Dit hotel is al vijf jaar
de vaste uitvalsbasis voor de Rabobank Wielerploegen tijdens
hun trainingsstages in Mojacar en ondertussen ook Lotto-Belisol,
Ovyta Eijssen, enz. Het hotel biedt 334 kamers, allen met ruime
135 cm twin bedden, overdekt buitenzwembad en gratis professionele fitness en gratis Spa mogelijkheden.

Met LM op fietsvakantie
naar Spanje
© David Stockman
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Prijs

Voordeelprijs leden LM

€ 660,00

Niet LM-leden

€ 675,00

Toeslag single kamer
Niet fietser
Kinderen < 16 jaar

• verblijf in VOL pension met water en huiswijn bij de maaltijden!
• Alle maaltijden zijn in buffetvorm en bieden zowel warme als koude 		
keuze met vlees en vis.
• Uiterst professioneel fietstransport vanuit België van uw KOERS- OF TRIATHLONFIETS.
• Ruime & energierijke bevoorrading voor & tijdens de ritten.
• Vlucht met Jetairfly vanuit Charleroi naar Murcia + luchthaventransport van en
naar het hotel.
• Fietsbegeleiding in groepen door ervaren Kortweg medewerkers.
• Volgwagen met technische assistentie.
• Ruime afgesloten & professionele fietsenstalling in de ondergrondse hotelparking met aparte toegang voor de fietsers.
• TV Vlaanderen beschikbaar in de Irish Pub & in bar.
• GRATIS gebruik technisch/poetsmateriaal Kortweg & bike wash.
• GRATIS wasdienst ter beschikking.

Kortweg Cycling Travel, Kouterlosstraat 35, 9800 Deinze
T 0032 497 480 657 - info@kortweg.be - www.kortweg.be

- € 80,00
op aanvraag

• GRATIS gebruik van professionele fitness, sauna,
stoombad & jacuzzi en Tacx rollenbanken.
• GRATIS Wifi.
• Masseur & technieker aanwezig.

Niet inbegrepen
• Annulatie & bijstandsverzekering.
• Fueltoeslagen en luchthaventaksen verhogingen.
• Persoonlijke uitgaven.

Hoe inschrijven?
Mail naar info@kortweg.be met vermelding ,,fietsvakantie 3 tot 10 mei’’, uw
naam en adres en uw LM-lidnummer (zie op uw blauwe klevers). U ontvangt dan
een bevestigings-email en per post een boekingsbevestiging met vermelding van
uw dossiernummer. Voor de betalings- en annulatievoorwaarden en het afsluiten
van een annulatie- en all risk-verzekering: zie www.lm-classics.com.
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Inbegrepen

€ 95,00

