
 

 

 
 
 

Adembenemende Picos de Europa rondreis- Groepsreis Noord Spanje 
22 t/m 29 september 2018 

 
‘Trotseer de toppen van een van de mooiste gebergtes van Europa!’  

Achtdaagse reis met verblijf in verschillende goed verzorgde hotels, inclusief extra dag Picos NP 
 

- Individueel rijden overdag mogelijk, gezamenlijke gezelligheid in de avond -  
 

Tijdens deze reis maak je kennis met een van de mooiste gebieden van Zuid-Europa. We gaan heerlijk toeren door de 
adembenemende natuur, op jacht naar de bruine beren, wolven en gieren in de nationale parken en overnachten in 
historische steden. Startpunt van deze reis is de fijne stad Bilbao, waarna we het ruige binnenland induiken om via 

bochtige wegen het hoogtepunt van deze reis te bereiken; Picos de Europa. Aan de rand hiervan verblijven we twee 
nachten, zodat er voldoende tijd is om per motor de toppen van dit gebergte te ontdekken. Via onder meer de 

mooie stad Burgos vervolgen we onze weg om na een heerlijke trip wederom in Bilbao te eindigen. 

 
Bij onze groepsreizen behoud je de vrijheid die je als motorrijder veelal gewend bent. Overdag kun je ervoor kiezen om in een samengestelde 

groep (met voorrijder), of om individueel de routes zelf te rijden. Uiteraard zien we elkaar misschien onderweg bij een koffiestop, en ’s avonds in 

het hotel. Je kunt er daarnaast voor kiezen om ’s avonds aan te sluiten bij een gezamenlijk diner (vaak lopen we met elkaar het stadje even in) 

of op eigen gelegenheid te dineren. Natuurlijk zijn we te allen tijde bereikbaar voor vragen of advies. 
 

Reissom per persoon vanaf € 695,- p.p. (op basis van een tweepersoonskamer)  

Reissom duopassagier (geen motorrijder) € 645,-.  
 

• 7 overnachtingen o.b.v. 2 persoonskamer, logies en ontbijt  
• Uitgebreid roadbook  

 • Dagroutes aangeleverd voor gebruik eigen GPS  
• Bagagetransport in volgauto  

• Luchthaven-hotel transfer  
• 24- uurs reisassistentie  

• Uniek TB Travel herinnerings-gadget  

 
Exclusief: Vlucht o.b.v. dagprijs v.a. €155,- retour  

Eenpersoonskamer toeslag € 195,-  
 
 
 
 

Rij deze reis op je eigen motor en maak gebruik van onze retourtransport mogelijkheid:  

Totale reissom (incl. motortransport) = € 1195,- (vanaf Haaksbergen) 

 
 
 
 

 
Reserveer nu alvast de genoemde data en schrijf je zo snel mogelijk in! Want vol=vol!  

Je kunt een plek reserveren door ons een email te sturen met jouw gegevens. Je ontvangt dan een offerte inclusief 
actuele vluchtprijs. Uiteraard kun je ook altijd bij ons binnenlopen bij ons kantoor in Haaksbergen of bel met  

053 20 30 443 of mail naar info@tbtravel.nl. 


