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Het is even geleden dat je van ons hoorde, maar er gebeurt wel degelijk wat!
Bike Motion – beurs – 4 dgn

vr 16 t/m ma 19 okt

Binnenkort is er weer Bike Motion in de Jaarbeurs in Utrecht, dé beurs
voor iedere fietsliefhebber. Kom kennismaken, je fietsplannen
bespreken of gezellig even bijkletsen. Ook onze agent uit Girona is
present. Voor een beperkt aantal fietsavonturiers hebben we een
vrijkaart beschikbaar. Snel even reageren dus!
Je vindt ons in hal 10 F049, vrijdag van 10.00-21.00 uur, za/zo/ma
van 10.00 – 17.00 uur. Zien we je binnenkort?
http://www.bikemotionbenelux.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx
NB: In januari 2016 zijn we ook present op Velofollies in Kortrijk (B).

Ronde van Lombardije - groepreis – 4 dgn
Nieuw in 2016

vr 16-ma 19 sept 2016

I.s.m. wielervereniging TC Zevenhuizen 80 wordt ‘de Ronde van
Lombardije’ voorbereid. In september 2016 rijden we een rondje rond
het Como meer, tussen de vallende bladeren! Keuze uit de volledige rit
van 210 km of een verkorte versie van 120 km. Onderweg enkele
bevoorradingsposten en pechservice. Standplaats Como. Reizen met
eigen vervoer of vliegtuig. Iedereen welkom! Op Bike Motion worden
alle details bekend gemaakt.
voor poster zie http://thehandmadecyclist.com/

Plannen maken voor 2016
Fietsavontuur is zich steeds meer gaan toeleggen op reizen-op-maat.
Er staan er al heel wat mooie reizen op onze website. Afgelopen zomer
kwamen daar weer nieuwe reizen bij. Twintig vrienden fietsten een
super zware tocht over Stelvio en Gavia van Innsbruck naar Bergamo,
een aantal wielerliefhebbers verkende Piemonte - het land van Fausto
Coppi, de Colle dei Morti (2480m) en de Colle di Sampeyre (2284m).
Weer anderen genoten van een fietsweek met culinair verblijf in de
Appennijnen. Ook plannen maken voor een reis-op-maat?
Laat het ons weten: info@fietsavontuur.net

Sportieve groet,
Francien van der Lee

GGTO garantiefonds
Fietsavontuur is lid van de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor
Gespecialiseerde Reisorganisaties. Zo voldoen we aan onze wettelijke
verplichtingen (reisorganisaties moeten lid zijn van een garantiefonds)
én is jouw reissom gegarandeerd mochten wij in financieel onvermogen
komen. Een mooi keurmerk waar we trots op zijn.

Liever geen nieuwsberichten meer ontvangen? Laat het ons weten via info@fietsavontuur.net.

