Govaka
& Pasar
Begeleide groepsreizen

FIETSVAKANTIES
VOORJAAR 2019
Recreatieve fietsers • Sportieve fietsers

Spanje
Kroatië
Duitsland
Frankrijk
Nederland

ONZE FIETSVAKANTIES

zijn er voor alle niveaus

... ook voor de recreatieve fietser
Vanaf maart 2019 staan onze enthousiaste en ervaren
fietsbegeleiders klaar om je een fantastische fietsreis te
bezorgen. Kwaliteitsvolle fietsreizen met top reisbegeleiding
aanbieden tegen een betaalbare prijs… daarvoor kan je op
Govaka&Pasar rekenen.
Kijk snel in deze folder om ons voorjaarsaanbod 2019 te
ontdekken naar o.a. Kroatië, Mallorca, Nederland en Murcia.
Wil je steeds op de hoogte blijven van ons aanbod… surf dan
snel naar onze site en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

TROEVEN
Specialist in fietsvakanties
voorjaar
Uitgebreid aanbod voor
recreatieve f ietsers én
wielertoeristen
p.18

Uitstekende begeleiding
Verblijf in kwaliteits
hotels inclusief gebruik van
f ietsgarage
Mogelijkheid om kwaliteits
f ietsen (race, recreant en
e-bike) te huren

p.16
p.12-13
p. 8-11

Wil je een fietsvakantie op maat van jouw fietsclub,
vriendengroep, … wij organiseren dit graag voor jou.
Meer info via info@govaka.be

p.15

p.17

FIETSNIVEAUS

KIES JOUW TEMPOGROEP
Recreanten Voor wie graag rustig fietst met een
recreafiets of e-bike en onderweg graag de tijd neemt om
iets te b
 ezoeken of rustig een terrasje mee te pikken. Enige
fietsconditie is vereist. We fietsen gemiddeld tussen de 15 tot
17 km/u* en leggen dagelijks tussen 40 en 60 kilometer af **.

* De gemiddelde
snelheden zijn richt
snelheden op Vlaamse
vlakke wegen in
normale weersom
standigheden.
** Soms kan de dag-afstand afwijken, meestal
omdat we ’s avonds op
een bepaalde bestemming of hotel dienen
aan te komen. De
dag-afstanden worden
duidelijk aangegeven
per fietsreis.
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Sportieve recreanten   Deze tempogroep is geschikt
voor racefietsen, lichtere recreantenfietsen, fitness- en ebikes. Er is een fietsconditie vereist om trips te fietsen tussen
de 50 en 100 kilometers** aan een gemiddelde snelheid van
18 tot 21 km/u*.

Sportief Een tempogroep voor sportieve fietsers met
een racefiets. Er is een fietsconditie vereist om dagelijks de 70
en 110 kilometers** te fietsen aan een gemiddelde snelheid
van 20 tot 25 km/u*.

Sportief + Ben je een geoefend wielertoerist en hou je
van een stevige klim, dan is deze tempogroep voor racefietsen
jouw ding. Er is een fietsconditie vereist om dagelijks tussen
de 85 en 140 kilometers** te fietsen aan een gemiddelde snelheid van 22 tot 28 km/u*.

FIETSNIVEAUS

1

2

3

4

DE MOEILIJKHEIDSGRAAD

1

Overwegend vlak parcours met mogelijk een lichte helling die
beperkt is in afstand en een licht hellingspercentage heeft.

2

Parcours waar beperkt wat langere hellingen in voorkomen met
licht tot matig hellingspercentage.

3

Parcours met hellingen, stevige en langere klimmen. Aangepaste versnellingen aan stijgingspercentages tot 10 % zijn
a angewezen.

4

Parcours waar langere klimmen en bekende cols elkaar
regelmatig opvolgen. Aangepaste versnellingen aan stijgings
percentages tot 12 % , soms kort iets meer, zijn aangewezen.
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MALLORCA …
een fietsparadijs in het voorjaar
Op Mallorca voelt Govaka & Pasar
zich echt thuis. Al 27 jaar zijn we dé
specialist van fietsvakanties op het
Spaanse eiland. Het is dan ook een
topbestemming voor fietsers in het
voorjaar.

Op amper twee uur vliegen, biedt
Mallorca afwisselende parcours, prima
hotel- en fietsinfrastructuur en een
heerlijk klimaat. Vandaar dat veel
wielerprofs er een vaste stek hebben
of er hun seizoen komen voorbereiden.
Welke tempogroep of bestemming je
ook kiest, je mag gerust zijn dat je de
mooiste plekjes ziet en fantastische
ritten fietst.
Voor de sportieve f ietsgroepen
staat o.a. een echte sterrit naar het
Tramuntana-gebergte, zowat het
populairste fietsgebied van het eiland,
op het menu. De route brengt je in
de bergdorpen Sóller en Valldemossa
om vervolgens langs de kust prachtige
fietswegen op te zoeken.
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De recreatieve f ietsers doen het wat
rustiger aan en maken onderweg zeker
tijd voor een terrasje en de lokale
bezienswaardigheden.

Elke
fietstocht
is er één om
naar uit te
kijken!
Playa de Palma
bevindt zich aan de zuidkust van
Mallorca. Het is de grootste badplaats
op Mallorca met een mooie boulevard
langs het zandstrand. Vanuit Playa de
Palma vind je zowel vrij vlakke routes
langs de kust, als meer heuvelachtige parcours in het binnenland tot
uitdagende ritten in het bergachtige
westen.

Can Picafort
Het vroegere vissersdorpje aan de
noordzijde van Mallorca is uitgegroeid
tot een gezellige vakantieplaats van
waaruit het heerlijk fietsen is. De
streek is sterk afwisselend. Langs de
baai van Alcudia heb je overwegend
vlakke tochten, het parcours naar het
oosten verloopt meer heuvelachtig
en voor de wielertoeristen brengt het
middengebergte uitdagende ritten.
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MALLORCA
Playa de Palma

Hotel Helios

inclusief

e
w a s s e rv ic
ij
d
le
fi e ts k

Hotel Helios ligt vlakbij het strand van
Playa de Palma (2 de lijn), in een weelderige tuin van 3000 m² en beschikt
over alle modern comfort: binnen- en
buitenzwembad ∙ gerenoveerde kamers
met airco, douche, tv, gratis wifi en
terras ∙ restaurant met lokale en internationale gerechten in buffetvorm ∙
gratis gebruik van fietsenberging ∙ spa
(betalend).

2

16 - 27 maart 2019		
6 nachten Helios
+ 5 nachten Montecarlo
vanaf

€ 606

! Exclusief vluchten en transfer
luchthaven - hotel Helios
11 - 18 april 2019
ook cultuurvakantie

18 - 25 april 2019
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Inbegrepen vluchten heen/terug vanuit
Brussel ∙ transfer (m.u.v. de periode 16/3-27/3:
geen vluchten en transfers inbegrepen) ∙ halfpension (ontbijt en avondmaal in buffetvorm)
∙ fietsbegeleiding ∙ pechbijstand bij gebruik
van huurfietsen ∙ wasservice fietskledij
Niet inbegrepen fietshuur (zie p.14) ∙
lunches ∙ drank bij maaltijden ∙ verzekeringen
∙ toeristenbelasting (ter plaatse te betalen)
∙ eventuele brandstof- en luchthaventaksen
verhoging

Vakantie-info

vanaf

€ 69 6

vanaf

€ 69 6
25 april - 2 mei 2019

vanaf

€ 69 6

MALLORCA
Playa de Palma

Hotel Helios

inclusief

nie uw

SHORTBIKE VAKANTIE
Zin om alleen, met 2 of samen met
je vrienden erop uit te trekken in
Mallorca? Elke dag een toffe fietstocht
of liever eens een andere activiteit?
Tijdens deze periode boek je zelf
je vlucht op woensdag, zaterdag of
zondag en bepaal je zelf hoe lang je
wil komen fietsen bij ons op Mallorca.
Bij aankomst in het hotel wacht onze
reisleider je op en bespreekt hij de
mogelijkheden van fietsroutes in de
omgeving. Wij regelen nog je fietshuur en dan kan je erop uit trekken.

Inbegrepen halfpension (ontbijt en avondmaal in buffetvorm) ∙ pechbijstand bij gebruik
van huurfietsen ∙ wasservice fietskledij
Niet inbegrepen vluchten ∙ fietshuur
(zie p.14) ∙ lunches ∙ drank bij maaltijden ∙
verzekeringen ∙ toeristenbelasting (ter plaatse
te betalen)

e
w a s s e rv ic
ij
d
le
fi e ts k

2

Vakantie-info

9-31 maart 2019		
vanaf

formule
3 nachten

€ 278

formule
5 nachten

vanaf

€ 4 63

Op aanvraag is het aantal nachten te
bepalen.
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MALLORCA
Can Picafort

In het 4*-hotel Montecarlo, een van
de betere hotels van de regio, voel
je je door de familiale sfeer meteen
thuis. Het hotel ligt in het centrum van
Can Picafort, is volledig gerenoveerd
in 2012 en beschikt over: binnen- en
buitenzwembad ∙ wellness center ∙
trendy kamers met airco, douche,
satelliet-tv, gratis wifi en balkon ∙
restaurant met voortreffelijke keuken.

Hotel Montecarlo

2

Vakantie-info

16 - 23 april 2019		
vanaf

€ 630
23 - 30 april 2019
ook wandelvakantie

vanaf

€ 630
7- 14 mei 2019
vanaf

€ 630
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Inbegrepen vluchten heen/terug vanuit
Brussel ∙ transfers luchthaven-hotel-lucht
haven ∙ halfpension (ontbijt en avondmaal in
buffetvorm) ∙ fietsbegeleiding ∙ pechbijstand
bij gebruik van huurfietsen
Niet inbegrepen fietshuur (zie p.14) ∙
lunches ∙ drank bij maaltijden ∙ verzekeringen
∙ toeristenbelasting (ter plaatse te betalen) ∙
eventuele brandstof- en luchthaventaksen
verhoging.

COSTA BLANCA
Altea

De Costa Blanca is een populaire kuststreek aan de oostkust van het Iberisch
schiereiland. De naam ‘witte kust’
dankt deze regio aan de witroze kleur
van de bloesems van de amandelbomen die hier zeer intensief geteeld
werden. Hoewel de naam tegenwoordig even goed op de kleur van de
stranden of van de witte dorpen zou
kunnen slaan. Een voorjaarsvakantie
aan de Costa Blanca brengt je aange
name temperaturen maar bovenal een
prachtig heuvelachtig achterland en
na de eerste heuvelruggen een aantal
schilderachtige valleien waar ze op
grote schaal citrusfruit kweken. De
streek is een prachtig en veelzijdig
fietsparadijs dat we wielertoeristen
graag laten ontdekken.

Inbegrepen vluchten heen/terug vanuit
Brussel transfer luchthaven-hotel-lucht
haven ∙ halfpension (ontbijt en avondmaal in
buffetvorm) ∙ fietsbegeleiding ∙ pechbijstand
bij gebruik van huurfietsen
Niet inbegrepen fietshuur (zie p. 14) ∙
lunches ∙ drank bij maaltijden ∙ verzekeringen
∙ toeristenbelasting (ter plaatse te betalen)
∙ eventuele brandstof- en luchthaventaksen
verhoging.

Hotel Cap Negret

3

Vakantie-info

11 - 18 maart 2019		
vanaf

€ 716

! wijn en water bij avondmaal
inbegrepen

Viersterrenhotel Cap Negret ligt
in de mooie baai van Altea, op 20
minuten wandelen van het gezellige
centrum met steegjes en witgekalkte
huizen. Het hotel biedt een waaier
aan faciliteiten: buitenzwembaden ∙
ruime kamers met airco, bad/douche,
koelkast, f latscreen-tv en balkon ∙
buffetrestaurant met mediterrane
en internationale gerechten ∙ bar en
tuinen langs de kust ∙ fitness ∙ gratis
wifi ∙ wasmachine, droogkast.
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MURCIA
Mar Menor

De regio van Murcia - Mar Menor
ligt ongeveer honderd km beneden
Alicante. Het is een zeer aantrekkelijke
regio die tot op heden gespaard bleef
van het massatoerisme. Bekendste
steden zijn Murcia, Cartagena en
Torrevieja.
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Inbegrepen vluchten heen/terug vanuit
Brussel ∙ transfer luchthaven-hotel-luchthaven ∙ half pension (ontbijt en avondmaal in
buffetvorm) ∙ fietsbegeleiding ∙ pechbijstand
bij gebruik van huurfietsen ∙
Niet inbegrepen fietshuur ∙ lunches ∙ drank
bij maaltijden ∙ verzekeringen ∙ toeristen
belasting (ter plaatse te betalen) ∙ eventuele
brandstof- en luchthaventaksenverhoging.

Hotel Costa Narejos

1

Vakantie-info

2 - 9 mei 2019
vanaf

€ 55 4
We logeren in het kwaliteitsvol vier
sterren hotel Costa Narejos. Op een
boogscheut ligt het strand van Mar
Menor, een lagune met gevarieerde
f lora en fauna en gekend voor de
weldadige modderbaden. Weg van
de zee vinden we een laagvlakte die
geschikt is voor recreanten en die als
aanloop dient voor de meer sportieve
fietsers. Aan de rand van de laagvlakte
wordt het heuvelachtig en soms zelfs
behoorlijk klimmend. Als beloning kan
je dan wel genieten van een fantastisch uitzicht.

COSTA BRAVA
Rosas

Welkom op het Spaanse vasteland.
Gelegen aan de Costa Brava in het
noordoosten van Spanje, heeft Rosas
in het voorjaar een zacht klimaat. De
regio is voorzien van een uitgebreid
f ietswegennet. Je vindt er idyllische valleien, lange kuststroken met
verrassende baaien en lagunes, knusse
vissersdorpjes en steden met naam
en faam zoals Girona en Figueras.
Kortom een bestemming die fietsers
absoluut weet te verleiden. Voor de
recreant valt er onderweg heel wat te
bezoeken. De sportieve f ietser trekt
het binnenland in over heuvelachtige
wegen met stevige beklimmingen en
prachtige uitzichten op de Middellandse Zee.

Inbegrepen vluchten heen/terug vanuit
Brussel ∙ transfer luchthaven-hotel-luchthaven
∙ halfpension (ontbijt en avondmaal in buffetvorm) ∙ fietsbegeleiding ∙
Niet inbegrepen fietshuur of transport van
fiets +/- 99 euro (volgens keuze) ∙ lunches
∙ drank bij maaltijden ∙ verzekeringen ∙
toeristenbelasting (ter plaatse te betalen) ∙
eventuele brandstof- en luchthaventaksen
verhoging.

Hotel Mediterraneo Park

1-2

Vakantie-info

12 - 19 mei 2019
ook wandelvakantie

vanaf

€ 677
! wijn en water bij avondmaal
i nbegrepen

Hotel Mediterraneo Park, vlakbij
het Santa Margarida strand, ligt op
amper 1 km van het centrum van de
badplaats. Dit uitstekende 4*-hotel
beschikt over: buitenzwembad ∙ mooi
aanlegde tuin ∙ welnesscentrum (betalend) ∙ modern ingerichte kamers met
bad/douche, satelliet-tv en balkon ∙
restaurant met regionale en internationale gerechten in buffetvorm ∙ gratis
wifi-zone.
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KWALITATIEVE HUURFIETSEN
We adviseren om een huurfiets te reserveren. Onze huurfietsen zijn van uitstekende kwaliteit waarbij je keuze hebt uit
verschillende modellen.
Alle racef ietsen zijn uitgerust met twee drinkbushouders, een
zadeltasje met binnenband, een fietscomputer en een pomp.
Je brengt zelf je eigen pedalen en fietshelm mee. De recrea
tieve f ietsen zijn uitgerust met gewone pedalen, bagagerek,
zadeltas, fietscomputer en pomp. In de huurprijs is pechbijstand inbegrepen. Bij de boeking van een fietsvakantie kan je
je gewenste fiets en kadermaat opgeven. Zo zorgen we ervoor
dat je huurfiets op maat is.
Indien je toch liever je eigen fiets meeneemt, neem je best
contact op met info@govaka.be voor de mogelijkheden en
prijzen.
De huur van je fiets is niet inbegrepen in de basisprijs van je
reis. Voor alle prijzen en modellen verwijzen we graag naar
onze website www.govaka.be.
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FRANKRIJK
Provence Camargue

FIETS-CRUISE VAKANTIE
Een fantastische fiets- en vaarreis van de Middellandse Zee naar
de beroemde Pont d’Avignon. De
adembenemende natuur van de
Camargue vormt het decor voor het
eerste deel van uw reis. Je zal vanuit
Aigues-Mortes langs rietvelden, zoutmeren, f lamingo’s en wilde paarden
fietsen. Daarna komen de pittoreske
Provençaalse dorpjes met hun wijngaarden en lavendelvelden. In deze
streek vonden kunstenaars als Van
Gogh en Cézanne hun inspiratie. Moe
maar voldaan vinden we na elke fiets
tocht ons drijvend hotel terug. Daar
zullen ze ons verzorgen zoals “God in
Frankrijk”.

Inbegrepen overnachtingen in volpension
(ontbijt, picknick en avondmaal) ∙ fiets
begeleiding
Niet inbegrepen eigen vervoer ∙ fietshuur ∙
drank bij maaltijden ∙ verzekeringen ∙ toeristenbelasting (ter plaatse te betalen)
Op aanvraag TGV-tickets

Cruiseschip Estello

1
20 - 27 april 2019
7 nachten in HP

Vakantie-info
vanaf

€ 130 4
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DUITSLAND
Bodensee

De Bodensee spreekt tot ieders
verbeelding, we fietsen omheen het 3
landenmeer met zicht op een prachtig
decor. Het helblauwe meer, de
(besneeuwde) alpentoppen, de idyllische dorpen en steden zoals Konstanz
en Friedrichshafen met een hoog postkaart gehalte vormen de grens met
Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland.
Waar zon, water, natuur, een lekker
wijntje en cultuur aanwezig is, mag
zeker niet op je bucketlist ontbreken.
We fietsen 6 dagen gemiddeld tussen
de 30 en 50 kilometer per dag.
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Inbegrepen overnachting met ontbijt ∙
reisbegeleiding
Niet inbegrepen eigen vervoer ∙ fietshuur ∙
middag/avondmaal ∙ eventuele inkomgelden
∙ verzekeringen ∙ toeristentaks (ter plaatse te
betalen)

1
11 - 18 mei 2019
+ cruise

Vakantie-info
vanaf

€ 915

KROATIË
Mostar-Dubrovnik

FIETSRONDREIS
BOSNIË-HERZEGOVINA 
KROATIË
Fiets mee over de Ciro-fietsroute, een
nieuwe route over de oude spoorwegbedding van Mostar in Bosnië
& Herzegovina naar Dubrovnik in
Kroatië. De oude spoorlijn heeft
plaatsgemaakt voor een 160 kilometer
verharde fietsroute. We fietsen door de
wilde natuur van de Dinarische Alpen,
zonder echt te moeten klimmen, langs
verlaten steden en historisch erfgoed
zoals de Oude Brug van Mostar, de
orthodoxe kerk in Zitomislici en de
Romeinse ruïnes van Mogorjelo. Een
schitterende fietsvakantie waarbij
we de lokale culinaire specialiteiten
ruim aan bod komen. We verblijven in
goede drie- en viersterrenhotels.

1

Vakantie-info

22 - 29 mei 2019
vanaf

€ 1425

Inbegrepen vluchten heen/terug ∙ over
nachting in volpension ∙ fietsb egeleiding ∙
fietshuur ∙ halve dag stadsbezoek Dubrovnik
Niet inbegrepen toeslag huur E-bike
∙ verzekeringen ∙ drank bij maaltijden ∙
toeristenb elasting (ter plaatse te betalen)
∙ eventuele brandstof- en luchthaventaks
toeslagen ∙ lunch laatste dag Dubrovnik
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NEDERLAND
Biddinghuizen

FIETSWEEKEND
NEDERLAND
Op de Veluwe gaan natuur en cultuur
hand in hand. We fietsen langs het
Veluwemeer en passeren onderweg
heel wat aardige dorpjes en stadjes
zoals Harderwijk, landgoed Staverden,
landgoed Oud Groevenbeek en de
Ermelosche heide. Het Veluwemeer
is ontstaan na de inpoldering van het
IJsselmeer(Zuiderzee) en herbergt
een schat aan fauna en f lora. Na het
Veluwemeer fietsen we verder door
Flevoland, de jongste provincie van
Nederland. Almere, het Markermeer,
Lelystad en Zeewolde staan op de
menukaart. Dagelijks kan je kiezen uit
2 fietstochten.
We logeren in het sfeervolle 3-sterren
hotel Dorhout Mees. De sauna en het
solarium zijn inclusief.
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1
30 mei - 2 juni 2019

Vakantie-info
vanaf

€ 315

Inbegrepen 3 overnachtingen in half pension
(laatst dag polderlunch inbegrepen) ∙ fiets
begeleiding
Niet inbegrepen vervoer heen/terug,
lunches ∙ fietshuur, verzekeringen ∙ drank bij
maaltijden ∙ toeristenbelasting (ter plaatse te
betalen)

Ontdek ons voorjaarsaanbod op www.govaka.be

Govaka
& Pasar
Begeleide groepsreizen

Inschrijven doe je eenvoudig via www.govaka.be of telefonisch 02/246 5 246
Je kan ons van maandag tot vrijdag bereiken van 8u tot 11u45 en van 12u15 tot 16u30
De vermelde prijzen in deze brochure zijn vanaf prijzen per persoon in een
2pers.-kamer voor KWB of Pasar leden. Niet-leden betalen een toeslag van
25 euro per persoon.
De prijzen en data in deze brochure zijn onder voorbehoud van drukfouten.
Op www.govaka.be vind je steeds de correcte informatie.

V.U.: Dirk Van De Velde – Reisbureau Govaka&Pasar – Urbain Britsierslaan 5 – 1030 Brussel

SAVE
THE DATE

BEZOEK ONS OP
VAKANTIE-IDEE
VAKANTIESALON
Ontdek het volledige aanbod groepsreizen 2019.
Onze reisbegeleiders stellen
hun vakantie graag aan je
voor en staan klaar om al je
vragen te beantwoorden.
PRAKTISCH:

Zondag 16 december 2018
Van 09u30 tot 16u
GC Den Boomgaard
Antwerpsesteenweg 57
2520 Ranst
Gratis toegang

Sportieve fietsreizen
Recreatieve fietsreizen
Wandelreizen
Kampeerrondreizen
Kampeervakanties
Cultuurreizen
Citytrips
Santiago de Compostela
Lourdes

Govaka
& Pasar
Begeleide groepsreizen

Reisbureau Govaka & Pasar (lic. 5417)
Urbain Britsierslaan 5
1030 Brussel
T. 02/246 5 246
www.govaka.be

