
Fiets & padelstage  te Altea - Spanje



7 overnachtingen en 5 dagen fietsen & padel spelen

22 routes ter beschikking , volledig uitgewerkt en te downloaden bij aankomst 
11 padelterreinen ter beschikking. 

Verblijf in vol pension **** hotel Cap Negret 

Stage te verrichten met eigen fietsen of via gehuurde professionele fietsen. 
Voor padel eigen materiaal meebrengen.

Volledig vernieuwde kamers en hotel gerenoveerd  2021



Hotel is tevens uitvalbasis voor World tour ploegen

Op en top om te fietsen & padellen en te relaxen



Keuze fietsen/1

Merida Ride 500 XXL Merida Scultura 7000 E Di2 disc 

EXTRA



Merida Scultura disc carbon Electrical -Race RP1

Keuze fietsen/2

EXTRA



11 padelterreinen buiten en 1 binnen Wij verzorgen de reservaties voor u. 



7 overnachtingen en 5 dagen fietsen& padel in vol pension en  voorzien van 22 routes 

INCLUDED:
- Water and Wine for lunch  

- Box for bike storage 
- Access to our Bike Point, provided with tools and repair zone 
- Access and use of the presure cleaning zone for bikes  
- Washing machine and dryer available for the free use of teams - Free car park for big vehicles with power and water supply 
- Cycling routes from Sportstages

- Reservaties padelterreinen door Sportstages  
- Free Gym  
- Free Wi-Fi  
- Courtesy room 
- Buffet & show cooking for cyclists 

- Exterior swimming pool



Ideaal voor clubs, groep vrienden en wieler en padelfanaten

Hotel en omgeving zijn door ons bezocht en goedgekeurd 

Door onze goede relaties met het hotelmanagement genieten wij uitzonderlijke 
voorwaarden die we graag delen met onze klanten. 

Elk arrangement  opgesteld door Sportstages voldoet via onze licentie A5941 aan  
de strenge eisen  en risico’s omtrent verkoop van pakketreizen.

“Kortom u bent in goede handen”



De stages gaan door  tijdens  Juni, September , October, November en December  
2021 

Van vrijdag naar vrijdag

Interesse in een vrijblijvende offerte of meer info ? Mail: 
manuel.houthooft@sportstages.com


