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CRUISE & BIKE 
 

De Toerist Biking organiseert al vele jaren begeleide fietsvakanties voor wielertoeristen en recreatieve fietsers op de mooiste fietsbestemmingen van 

Europa. Met het Cruise & Bike concept worden voor het eerst verschillende prachtige bestemmingen in één fietsvakantie gecombineerd. Je ontdekt de 

havensteden en hun regio op je eigen fiets, onder de begeleiding van onze ervaren fietsbegeleiders.  

 

Tijdens het fietsen is er voldoende tijd en aandacht voor kijken, ontdekken en beleven van de mooie locaties die we aandoen. Nog nooit heb je zoveel 

afwisselende landschappen en bezienswaardigheden in één fietsvakantie beleefd. Naast je actieve dagactiviteit kan je ook nog eens genieten van het 

comfort, entertainment en de gastronomische verwennerij aan boord van je luxe-cruiseschip! 

 

FIETSPROGRAMMA OP IEDERS MAAT 
 

Tijdens deze Cruise & Bike ligt de nadruk op het actief ontdekken, op je eigen fiets, van de diverse prachtige steden en hun omgeving die in het 

vaarschema verwerkt zijn. De echte kilometervreters, berggeiten of die-hard wielertoeristen verwijzen we naar onze andere begeleide fietsvakanties. 

 

Alle fietsliefhebbers die tijdens een fietsvakantie tal van landen, mooie steden en verbazende plaatsjes op hun eigen fiets willen ontdekken, verblijvend 

op een prachtig cruiseschip: dit is jouw droomvakantie!  

 

Er wordt een programma aangeboden voor zowel ‘wielertoeristen’ als voor ‘recreatieve sportieve fietsers’. Elke groep heeft haar eigen ritten waarbij je 

dagelijks vrij van groep mag veranderen. De gemiddelde afstanden en snelheden van elke groep zijn, indicatief: 

 

    km/dag   km/u België  km/u reis 

 

Groep 1 - Wielertoeristen  70-100   25-26   20-24 

Groep 2 - Sportieve fietsers  30-50   15-16   15-16 

Niet-fietsers 

 

Tijdens een gezellig terrasje in de aanleghaven wordt er nagenoten van de vele prachtige indrukken die de fietstocht ons gegeven heeft. 

 

WAAROM EEN CRUISE 
 

Een cruiseschip is als een groot drijvend vakantieresort. Aan boord geniet je van 

de luxe en comfort van een sterrenhotel en heb je keuze uit verschillende 

activiteiten. De meeste cruiseschepen zijn uitgerust met verschillende restaurants, 

bars, casino, zwembaden, jacuzzi, spa, fitness, winkels, theater, cinema,... Moderne 

cruiseschepen zijn zeer goed ingedeeld, waardoor er veel ruimte wordt gecreëerd. 

Het interieur is smaakvol ingericht met oog voor detail en design. Tijdens je 

cruisevakantie word je in de watten gelegd door vriendelijk en goed opgeleid 

personeel.  

 

EEN WAAIER AAN BESTEMMINGEN 
 

Zowat overal ter wereld kan je een cruise maken. Maar één van de populairste vaargebieden is de Middellandse Zee. Ons vaarschema biedt een waaier 

aan bestemmingen en tijdens je cruisevakantie bezoek je elke dag een andere plaats. En toch hoef je maar 1 keer je koffer in en uit te pakken! Je hotel 

reist met je mee. In één week tijd fiets je zo in totaal verschillende regio’s/steden van Europa, een unieke belevenis!  

 

BOEIENDE EXCURSIES EN ACTIVITEITEN 
 

Aan boord van een cruiseschip heb je elke dag een ruime keuze uit verschillende activiteiten. Van ontspanning tot sport. Van culinaire verwennerij tot  

top-entertainment. Verkies je een dagje niet te fietsen of is je reisgezel géén fietsliefhebber? Dan kan je tijdens deze reis genieten van een enorm 

uitgebreid aanbod aan boeiende excursies en uitstappen. Deze kan je volledig vrij zelf invullen of boeken via de rederij. 

 

VERZEKERINGEN 

 

Een degelijke annulerings– en reisbijstandsverzekering vragen slechts een deel van je reisbudget én kunnen je toch heel wat narigheid besparen. De 

Toerist Biking voorziet 3 mogelijke verzekeringsformules van onze gekende partner VAB.  

 

Annulatieverzekering:     55 €/persoon 

Reisbijstandsverzekering:    25 €/persoon 

All-in verzekering:     75 €/persoon (annulatie + reisbijstand + bagage) 

 

Indien je de geboekte fietsvakantie dient te annuleren, zijn volgende voorwaarden van toepassing: 

 

Annulatie meer dan 4 weken voor afreis:   500 € 

Annulatie minder dan 4 weken voor afreis:  50% van de reissom 

Annulatie minder dan 2 weken voor afreis:  75% van de reissom 

Annulatie minder dan 1 week voor afreis:  100% van de reissom 

 

Voor dit concept is een reisbijstandsverzekering verplicht. Beschik je reeds over een eigen reisbijstandsverzekering, zal de polisinformatie opgevraagd 

worden voor afreis. Indien je zelf nog géén reisbijstandsverzekering hebt, kan je die via De Toerist Biking afsluiten. 

CRUISE & BIKE 
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MIDDELLANDSE ZEE: ITALIË & SPANJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marseille is de bekendste en dichtst bevolkte metropool van Frankrijk, na Parijs en Lyon. De cafés rond de Vieux Port, waar verse vis rechtstreeks uit de 

boten op quai des Belges worden verkocht, zijn geweldige plekken om het stadsleven te bewonderen.  

 

Genua: een mengelmoes van culturen en geuren. “La Superba”, zoals de stad bekendstond op het hoogtepunt van haar mediterrane macht , beschikt 

over meer pit en mysterie dan alle omliggende kustresorts samen. 

 

De haven van Civitavecchia is een van de grootste in Italië. Deze stad heeft een eeuwenoude geschiedenis vanwege de baaien langs de kust, die een 

perfecte schuilplaats boden aan schepen, waardoor het een natuurlijke haven werd, lang voordat cruiseschepen de zeeën bevoeren. 

 

Palermo: tradities, cultuur en gastronomie. Het is een drukke en bruisende haven, maar Palermo herbergt ook een ongekend aanbod van Normandische 

kunst en architectuur en barokke kerken, gecombineerd met tal van middeleeuwse straatjes en markten.  

 

Gekenmerkt door de historische kern binnen een beschermende ring van Pisaanse vestingwerken, wordt Cagliari’s uitzicht versierd met de kalme lagunes 

in het oosten en westen van de stad, een habitat voor kraanvogels, aalscholvers en flamingo’s. 

 

Zon, zee, strand en sangría. Dat is waar veel mensen aan denken bij een bezoek aan Palma de Mallorca. Maar de hoofdstad van Mallorca heeft meer te 

bieden. Denk bijvoorbeeld aan de kathedraal La Seu, waar ook Antoni Gaudí zijn bijdrage aan heeft geleverd. 

 

Sinds het iconische Ciudad de las Artes y Ciencias complex is opgericht, biedt Valencia steeds meer hippe nieuwe bars, restaurants en boetieks en is het 

historische centrum van de stad weer nieuw leven ingeblazen. 

 

PARELS VAN HET ZUIDEN 

Dag  Haven 

1 Marseille 

2 Genua 

3 Civitavecchia 

4 Palermo 

5 Cagliari 

6 Palma de Mallorca 

7 Valencia 

8 Marseille 
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MSC CRUISES 
 

De ideale partner voor deze unieke fietsvakantie is de Italiaanse rederij 

MSC Cruises. Haar vloot geldt als één van de jongste en modernste ter 

wereld. Aan boord geniet je van een hoge standaard aan comfort, service 

en vakantiebeleving. 

 

De Toerist Biking hecht steeds veel belang aan optimaal comfort en een 

ideale vakantiebeleving. Daarom werden de mooie balkonkajuiten 

verkozen boven goedkopere binnenkajuiten. Het comfort van een 

balkonkajuit is een absolute meerwaarde aan boord. Maar ook de 

Fantastica beleving aan boord, laat je nog méér genieten van de Cruise & 

Bike. Zo is er ontbijt in de kajuit mogelijk, roomservice beschikbaar en 

krijg je korting op diverse activiteiten aan boord. Dus dankzij deze 

Fantastica beleving ervaar je nog meer waar voor je geld. 

 

MSC DIVINA 
 

MSC Divina werd geïnspireerd door Sophia Loren en neemt je mee naar het gouden tijdperk van elegante en glamoureuze vaarroutes, maar op een 

geheel nieuwe, ecologisch verantwoorde wijze. Aan boord ben je voorzien van alle moderne gemakken, een verscheidenheid aan sporten, recreatieve 

activiteiten en amusement van wereldklasse, zodat iedereen tevreden is. 

 

De MSC Divina wordt gekenmerkt door stijl, luxe en aandacht voor detail en beschikt over een echte stenen piazza, het Casino Veneziano en een 

Pantheon Theater in Broadway-stijl. Van de elegante Swarovski-kristallen trappen tot aan de infinity pool dat naadloos over lijkt te gaan in de zee; de 

MSC Divina straalt aan alle kanten glamour uit. 

 

Een schat aan professionele massage- en wellnessbehandelingen wachten je op in de verleidelijke MSC Aurea Spa, evenals het door zon overgoten Top 

18 (uitsluitend voor volwassenen) met veel dekruimte, prachtige uitzichten op zee, een apart bubbelbad en een bar met gratis fruitspiesjes. 

 

AFREISDATA & PRIJZEN 
 

Parels van het zuiden   20/06 - 29/06/18   1650 € 

 

INBEGREPEN 
 

•  Directe autocarreis naar de haven van Marseille, in een autocar met veel beenruimte 

•  Fietstransport van de EIGEN fiets, vanuit België naar de haven van Marseille 

•  Verblijf op basis van dubbele bezetting in balkonkajuit Fantastica-beleving 

•  Vol pension aan boord in het buffet en de hoofdrestaurants 

•  Animaties en activiteiten overdag en ‘s avonds 

•  Dragen van de bagages in de havens 

•  Vrije toegang tot de fitness en zwembaden, bubbelbaden, casino, bibliotheek,... 

•  Fietsbegeleiding in 2 aangepaste niveaus door begeleiders van De Toerist Biking 

•  Assistentie in elke aanleghaven 

•  Infosessie voor afreis met uitgebreide praktische toelichting 

•  Uitgebreid infoboekje 

•  Haventaksen 

•  Fooi chauffeur 

•  Verplichte servicekosten aan boord (fooien) 

 

 

SUPPLEMENTEN & KORTINGEN 
 

Korting niet-fietser:    -95 € 

Korting leden VWB:    -15 € 

Korting eigen vervoer naar Marseille:  -90 € 

 

Supplement single kajuit:   niet mogelijk 

Supplement reisbijstandsverzekering:  25 € 

Supplement annuleringsverzekering:  55 € 

Supplement all-in verzekering:   75 € 

Supplement lunch/diner drankenpakket:  116 € 

Supplement all-in drankenpakket:  182 € 

 

MSC CRUISES 


