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• Advies voor mooie bochtige routes
• Langs vele bezienswaardigheden 
• Overnachtingen in luxe hotels, 

Half pension
• Retour vliegticket Eindhoven - Barcelona
• Transport van motoren
• Bagage service

8-daagse Fly & Drive rondreis door de Spaanse Pyreneeën, incl:
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PYRENEEËN
Hoogste punt :  Aneto (3404 m. )
Lengte :  430 km
Breedte :  80 km
Locat ie: :  Spanje,  Frankr i jk  en Andorra

De Pyreneeën is  een gebergte in  Zu idwest-Europa 
en vormen s inds 1659 de natuurl i j ke g rens van  
Span je  en Frankr i jk .  Het  gebergte s t rekt  z i ch  u i t  
over  ongeveer 430 k i lometer ,  van het  westen naar  
het  oosten,  van  de  Go lf  van B iska je  naar  de 
Middel landse Zee.

Het gebergte is  ontstaan door  de  bots ing van het  
Iber isch Sch ierei land met het  Europese cont inent .  
E r  z i jn  129 p ieken met een hoogte van  3000 meter  
o f  meer.  De  hoogste berg in  de  keten is  de  Aneto
(3404 meter ) ,  ge legen in  het  u i terste noordoosten 
van het  Spaanse Aragón.

De Pyreneeën bestr i jken in  totaa l  zes  F ranse 
departementen en  v ier  Spaanse reg io 's ;  het  
dwergstaat je  Andorra  l ig t  vo l ledig  i n  het  gebergte.  
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Kl imaat in de Spaanse Pyreneeën:

In de bergen is door hoogte- en 
temperatuurverschi l len vaak sprake 
van microkl imaten.  Daarom kunnen zeer 
p laatsel i jk ,  grote k l imatologische 
verschi l len optreden. Over het  a lgemeen is het  
k l imaat in de Spaanse Pyreneeën in de 
zomermaanden echter warm en zonnig. De 
temperatuur kan overdag regelmatig tegen de 30 
graden komen. Naarmate u hogerop komt za l  de 
temperatuur zakken. ’s  Nachts kan de 
temperatuur meer da len dan aan de mediterrane 
kust,  tot  zo’n 5 graden. 
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Wat kun je onderweg verwachten:

Mooie bochtige wegen, zoveel 
mogeli jk binnendoor. Vanaf Barcelona 
via de Costa Brava naar de Pyreneeën. 

GI-682 is een bochtige kustweg gelegen in de Costa 
Brava. Deze schilderachtige route voert je langs mooie 
kl iffen met een perfect wegoppervlak en ongeloofl i jke 
uitzichten. Het is een van de mooiste kustroutes ter 
wereld. Deze kustweg is 21,3 km lang en verbindt de 
steden Tossa de Mar met Sant Fel iu de Guixols. De GI-682 
biedt zee, stranden, bergen, kl i ffen en bossen.
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Wat kun je onderweg verwachten: Andorra
Andorra is een dwergstaat in de 
oosteli jke Pyreneeën en begrensd door Frankrijk 
en Spanje. Het geïsoleerde land is vooral 
afhankeli jk van toerisme en zi jn status als 
belastingparadijs. Andorra is de hoogst gelegen 
hoofdstad van Europa, de officiële taal 
is Catalaans. 
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Wat kun je onderweg verwachten:
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Uitstapje naar Frankrijk:

Bekend uit de Tour de 
France:
- Col d’Aspin
- Col du Tourmalet
- Col d’Aubisque
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Wat kun je onderweg verwachten: Montserrat
Montserrat is  een berg in Catalonië, Spanje. Het is 
de belangrijkste en meest mysterieuze berg van 
Catalonië. Op de berg, in de gemeente Monistrol 
de Montserrat z i jn het hei l igdom en het 
Benedicti jnse klooster van Montserrat gevestigd. 
Jaarli jks trekken het klooster en de berg veel 
toeristen.
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Mogelijkheid voor Off-Road rijden
Op 2 geselecteerde dagen wordt een 
mogeli jkheid geboden voor Off Road r i jden, 
waaronder een oude smokkelaars route tussen 
Spanje en Andorra. We maken voor deze dagen 
o.a. gebruik van de Trans Euro Trail .
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In de Spaanse Pyreneeën bevinden zich een aantal nat ionale parken:

Parque nacional Ordesa y Monte Perdido
Parque nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Daarnaast z i jn er verschil lende regionale parken en natuurreservaten. 
De grootste z i jn:

Parque natural de la Sierra et des gorges de Guara
Parque natural Posets-Maladeta
Parque natural de l 'Alt Pir ineu
Parque natural de Cadi-Moixero
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1. Parque nacional Ordesa y Monte Perdido
2.  Parque nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
3.  Parque natural de la Sierra et des gorges de Guara
4.  Parque natural Posets-Maladeta
5.  Parque natural de l 'Alt Pir ineu
6.  Parque natural de Cadi-Moixero
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Dag 1 ZA. 02-Mei Eindhoven  Barcelona
Dag 2 ZO. 03-Mei Barcelona  Vic-Sau
Dag 3 MA. 04-Mei Vic-de Sau  Cardona
Dag 4 DI. 05-Mei Cardona
Dag 5 WO. 06-Mei Cardona  Bielsa
Dag 6 DO. 07-Mei Bielsa
Dag 7 VR. 08-Mei Bielsa  Barcelona
Dag 8 ZA. 09-Mei Barcelona  Eindhoven

Eventuele 2e reis:
25 Apri l – 2 Mei
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Hotels:
We overnachten in Paradores
hotels (m.u.v. Barcelona)

Deze hotels zijn historische 
gebouwen, en gelegen op 
bijzondere locaties.
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Ligging hotels
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Hotel in Barcelona
2 Overnachtingen,
Begin en eind van de reis
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Vic-Sau
1 Overnachting
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Cardona
2 Overnachtingen
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Bielsa
2 Overnachtingen



2020 | G. Jansen

8-daagse Fly & Drive rondreis door de 
Spaanse Pyreneeën, inclusief:

• Vliegticket (retour) Eindhoven / Barcelona met Transavia
• Overnachtingen in luxe hotels/Paradores
• Half pension, ontbijt en diner
• Luchthaven transfers ter plaatse
• Transport van motor en kleding, incl.  verzekering tegen de dagwaarde
• Routetracks (GPX formaat)
• Bagage & (beperkte) pech service
• Er kunnen max. 32 motoren mee met deze reis!
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• Vertrek: Eindhoven, zaterdag 2 Mei 2020
Transavia HV 6787, 18.05 – 20.10 Uur

• Vertrek: Barcelona, zaterdag 9 Mei 2020
Transavia HV 6790, 09.50 – 12.05 Uur

• Ruimbagage, preferred seats en priority 
boarding zijn niet inbegrepen. 
Dit kan bij het inchecken zelf evt. extra 
geboekt en betaald worden.

Vluchtgegevens (onder voorbehoud):
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Transport van motor met special truckvervoer

Speciale kratten voor de motoren
Kleding/helm in truck, mits degelijk
verpakt

Inleveren uiterlijk tot:
Zaterdag 25 April, 16.00 uur bij
Affetto Ducati
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Bagage & Pech Service

• Vervoer bagage van hotel naar hotel
• Een beperkte pechservice:

• Zorg zelf voor een goede 
reis-/annuleringsverzekering met pechhulp en 
vervangend vervoer. 
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Routes voor TomTom en Garmin
• Routes zijn suggesties, iedereen is vrij om zijn eigen route te kiezen
• Navigeren betekent soms ook improviseren. Zorg ervoor dat je een 

goede kaart bij je hebt, b.v.: Michelin kaart 573 & 574
• Wij leveren de routes in PDF en als routetrack in GPX formaat 
• Handleiding hoe de tracks te importeren in Garmin, TomTom en 

Smartphone.
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Hulp nodig bij instaleren van routes in je navigatie?

• Zaterdag 25 april  tussen 13.00 en 16.00 uur is er een mogelijkheid 
om met je navigatie naar Overasselt te komen. De routes zullen dan 
door ons in je navigatie systeem gezet worden. Dit geld voor zowel 
Garmin als de TomTom systemen waar GPX routes ingeladen kunnen 
worden.
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Prijzen:

• Rijder, in gedeelde 2-persoonskamer € 1.749,00 
• Rijder, in 1-persoonskamer € 2.149,00 
• Duo passagier € 1.299,00

Inschrijven kan op website of vanavond via het inschrijfformulier.

* Acceptat ie van inschri jving in volgorde van ontvangst inschri j fgeld
* Annuler ingskosten tot 22 dagen voor vertrek 2020 z i jn beperkt tot de kosten 

van het  v l iegt icket.  Daarna geen resti tutie van het  inschri jfgeld.
* Op deze re is z i jn  de SADS reisvoorwaarden van toepassing
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