


Ciclisti van Fietsen op Wattage met een fietsdoel richting de zomer van 2020: ATTENZIONE!

BICI E BASTA organiseert in samenwerking met Fietsen op Wattage van woensdag 22 april t/m 26 april 2020 een supergave 
én luxe fietsvakantie, om op een hele goede manier je fietsskills (verder) aan te scherpen en jezelf klaar te stomen voor al het 
moois dat daarná in 2020 op fietsgebied nog op je te wachten staat.

Je kan een toegankelijk en tóch voldoende uitdagend programma verwachten, met een uitstekende balans tussen 
inspanning op de fiets en ontspanning naast de fiets, in de meest autoluwe en pure regio van midden Italië, Le Marche. Je 
rijdt er over heuvels en bergen, maar bijna nergens echt helemaal vlak.

Het motto van de fietsvakantie: EAT SLEEP BIKE REPEAT. Oefen het maar alvast op z’n Italiaans MANGARE, DORMIRE, 
BICI, MANGARE, DORMIRE, BICI, MANGARE, DORMIRE, BICI, MANGARE, DORMIRE, BICI

Je hoeft alleen je handbagage (denk aan je pedalen, je fietsschoenen en je helm) mee te nemen. BICI E BASTA regelt de rest! 

Ga je met ons mee? 

Giampaolo Zilli, BICI E BASTA
Richard van der Wurff, Fietsen op Wattage 

Ps. Boek jij vóór 15 januari 2020 dan ontvang je één fietsbril inclusief brillendoosje, brillenzakje én transparante lens van het merk 100% 
fietsbril (o.a. gedragen door Peter Sagan en onze eigen Mathieu van der Poel) cadeau



Wat krĳg je en … wat kost het?
Retour vlucht Amsterdam Schiphol - Italië met KLM o.b.v. economy class

Transfer van-en naar vliegveld in Italië

Verblijf in 5 sterren Agriturismo Resort ‘Colle del Giglio’ in Ripatransone, regio Le Marche

Gebruik van alle faciliteiten van 'Colle del Giglio' :  Turks stoombad, Sauna, Binnen-en buitenzwembad, gym, koffiebar, 
360 graden uitzicht en ruime kamers met luxe badkamer

Uitgebreid (fietsers)ontbijt, een Italiaanse 2- of 3-gangen lunch, elke avond een 4-gangen diner inclusief drank te weten 
water, diverse sappen, wijn, espresso en/of thee

Beschikbaarheid van een (natuurlijk Italiaanse) racefiets van het high end merk ‘PINARELLO’ tijdens de gehele 
verblijfsperiode

Bij aankomst beschikbaarheid van een mecanicien voor het exact op maat afstellen van je racefiets

Meerdere prachtige fietsroutes, waarbij je dagelijks de keuze hebt uit een meer of minder uitdagende route, mét 
begeleiding

Één set BICI E BASTA fietskleding (fietsshirt, fietsbroek en sokken) in de door jouw vooraf opgegeven maat van het 
Italiaanse fietskleding merk Sportful

€ 1.590,00

Pakket kan in termijnen worden voldaan. Voorkeuren voor afwijkende betalingstermijnen… mail ons! info@biciebasta.nl. 
Prijzen inclusief alle faciliteiten zoals vermeld in overzicht, BTW en Toeristenbelasting. Op verzoek ook op zakelijke factuur mogelijk. Algemene voorwaarden van BICI E BASTA zijn van toepassing















Vragen? 

Neem gerust 
contact op met 

Giampaolo op 
06-14 95 59 23 

of

Richard op
06- 54 90 05 43

of mail naar 

info@biciebasta.nl


