Fietsarrangement Costa Blanca
U landt op het vliegveld van Valencia of Alicante, waarna u met een busje wordt opgehaald
en naar Javea wordt gebracht. Ook voor de terugreis wordt uw transfer geregeld.
Nog voor u aankomt staan de door u gekozen fietsen klaar bij het huis in Javea, op maat
uitgerust zoals u dat wilt, zodat u direct kunt gaan genieten van de eerste rit.
U verblijft met uw gezelschap in een grote villa met eigen zwembad, ruime tuin en op enkele
auto minuten afstand van centrum en strand.
De grote villa is recentelijk gerenoveerd, heeft 7 slaapkamers, 4 badkamers, meerdere
woonkamers en keukens. U kunt hier met maximaal 14 - 18 personen verblijven.
Afhankelijk van uw wensen verzorgen we de catering voor uw groep, voor zowel ontbijt als
diner. Met enkele restaurants om de hoek hebben wij hiertoe afspraken gemaakt en kunt u
gezellig (vlak) buiten de deur eten.
Diverse uiteenlopende fietsroutes zijn beschikbaar. U kunt direct uploaden in uw
fietsnavigatie of gebruik maken van de printer om uw routes te printen. Kijk voor een aantal
routes hier.
Als u een dagje niet op de fiets zit, biedt Javea en haar omgeving veel activiteiten en
bezienswaardigheden. Ook na een fietsrit kunt u in alle privacy ontspannen in uw
droomvilla, waar u kunt genieten in de overdekte patio met lounge, ligstoelen rond het
zwembad, stoomdouche en whirlpool, pingpongtafel, bbq, tv’s en wifi.
Alles is erop ingericht om u als groep een zo prettig mogelijke vakantie te geven!
Wat omvat het arrangement?
 Verblijf in droomvilla met zwembad
 Transfer vliegveld - Javea
 Huurfietsen
(Shimano Tiagra 50x40x30 of 105 bikes of Ultegra Compact 50x34)
 Catering ontbijt en diner
Wat moet u zelf nog doen?
 Vliegtickets
Het is handig als u zelf uw vliegtickets boekt, er zijn veel opties en vertrekplaatsen
mogelijk, maar we helpen u graag op weg om de meest gunstige vlucht voor uw
groep te zoeken.

Wilt u meer informatie? Neem contact op! U kunt ons bereiken op 06 224 137 06
(Peter Neeteson) of mail naar neeteson@neetesonvakantiehuizen.nl

Wilt u meer informatie? Neem contact op! U kunt ons bereiken op 06 224 137 06
(Peter Neeteson) of mail naar neeteson@neetesonvakantiehuizen.nl
Voor een vrijblijvende offerte aanvraag graag het volgende vermelden;







Voor- en achternaam:
Aantal personen:
Gewenste vertrekdatum:
Email adres:
Telefoonnummer:
Aantal huurfietsen:

U krijgt een offerte met een specificatie van de kosten voor de door u gekozen periode. U
kunt op basis van deze prijsopgaaf uw wensen nog aanpassen voor bijv. wel of geen catering,
transfer of huurauto’s, etc.
Hieronder vindt u een voorbeeld van een prijsopgaaf:
VOORBEELD PRIJSOPGAAF FIETSREIS SPANJE, COSTA BLANCA
Groep: 12 personen van 27 oktober t/m 3 november 2012 (laag seizoen)
* Kosten per persoon:
- Retour vliegreis (schatting)

€ *)

- Retour transfer vliegveld - Javea
- Huur villa laag seizoen

€ 44
€ 96

- Huur fiets

€ 110
-------- +
€ 250

Subtotaal (1)

ca.

Nederland – Valencia of
Alicante
incl. schoonmaakkosten, bed/keukenlinnen, 1 handdoek

excl. uitgaven levensonderhoud

* Catering (op basis van nacalculatie):
- Ontbijt
€ 5
- Lunchpakket basic
€ 5
- Pasta’s (17u)
€ 5 - € 10
- Diner (19u30)
€ 10 - € 15
- Drinks
€ 5 - € 15
------+
------+
Totaal
€ 30 - € 50
Aantal dagen
7x
7x
----------Subtotaal (2)
€ 210 tot € 350
Totaal geschatte kosten (1) + (2): € 460,- tot € 600,inclusief verblijf, transfers, huurfietsen en catering.
*)exclusief vliegticket (schatting € 150,-)

