E-Biketours

Over onze lokale partner

Onze partner op Lanzarote staat bekend om zijn uitstekende, perfect onderhouden fietsen en
betrouwbare service! Dagelijks worden fietstochten aangeboden onder begeleiding van een
professionele meertalige gids, voor alle niveaus en afstanden.
Op de fiets kun je Lanzarote echt zien en beleven! Fiets door het spectaculaire en magische
landschap van Timanfaya National Park, langs de ruige kust, en bezoek typische plaatsjes of
interessante historische bezienswaardigheden. Ook worden, op aanvraag, fietstochten op het
nabijgelegen eiland Fuerteventura georganiseerd.
Naast tochten op E-bike, zijn ook tochten op racefiets- en MTB mogelijk.

Aangeboden E-bike tours
•

Omar Sharif tour – Midden Lanzarote

•

El-Golfo tour – Zuid Lanzarote

Bij de fietstochten is een verzekering inbegrepen.
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E-bike Omar Sharif Tour
Deze tour brengt je langs verschillende plekken in het midden van Lanzarote.
Route langs onder andere: ‘Lagomar’, (voormalige woning Omar Sharif), Teguise, ‘Monument al
Campesino’ en La Geria (wijngebied).
De hele tour is er een Nederlandse gids aanwezig, die zowel Engels en Duits spreekt. Als extra
service maakt de gids foto’s gedurende de dag (bij goedkeuring).
Afstand: 49 km
Dagen: Dinsdag en zaterdag
Inclusief: E-bike, meertalige begeleiding, entree, helm, bidon, foto’s.
Begin tijd: 9:00
Eind tijd: +/- 17:00
Start- en eindpunt: Puerto del Carmen
Voor de veiligheid een maximum van 13 deelnemers per tour
Geschikt voor elk niveau
Prijs: € 59.-

E-bike El-Golfo Tour
El-Golfo Tour brengt je richting het zuiden van Lanzarote. Deze tour heeft iets meer
hoogtemeters dan de andere tours maar we fietsen op e-bikes dus deze tour is prima te doen
voor iedereen die weleens fietst.
Route langs onder andere: Yaiza, El Golfo, ‘Los Hervideros’, ‘Salina de Janubio’.
De hele tour is er een Nederlandse gids aanwezig, die zowel Engels en Duits spreekt. Als extra
service maakt de gids foto’s gedurende de dag (bij goedkeuring).
Afstand: 59 km
Dagen: Zondag
Inclusief: E-bike, meertalige begeleiding, entree, helm, bidon, foto’s.
Begin tijd: 9:00
Eind tijd: +/- 17:00

Start- en eindpunt: Puerto del Carmen

Voor de veiligheid een maximum van 13 deelnemers per tour
Geschikt voor elk niveau
Prijs: € 59.-
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