Fietsreis Andalusië - racefiets
Oogverblindend, afwisselend en inclusief de lekkerste sinaasappelcake
van Spanje. De fietsroutes in de 'Serranfa de Ronda' voeren door witte
dorpen, langs kathedralen en door schitterende kastanjebossen. De
spectaculaire kloof en heerlijke tapas ademen het Spaanse leven.

Dag 1 - Palomillas
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Bloemen bloeien uitbundig en de koeien staren je
glazig aan als je de prachtige klim naar Palomillas
oprijdt. De rust van deze wegen en de heerlijke
koffie in Grazalema garanderen jouw
vakantiegevoel. Door een kurkeikenbos glooit de
weg terug naar Ronda.
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Dag 3 - Olvera
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Dag 2 - Cortes de la Frontera

15% krijg je vandaag voor je kiezen. De weg naar
Cortes is zowel prachtig als steil! Een lange klim
en een snelle afdaling brengt je daarna op een
pittoresk pleintje waar een pittige dame de
broodjes en koffie verzorgt. Een mooie vista over
Ronda maakt het af!

Op de top van de eerste klim ontvouwt zich het
waanzinnige uitzicht richting de kathedraal van
Olvera. Geen lange, steile klimmen vandaag maar
veel 'Spaans vlak'. Zwaar! Geiten op de weg zijn
geen uitzondering! Oppassen dus. Ervaar het
Spaanse boerenlandschap!
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Dag 4 - rustdag

Tijd om de stad te voet te verkennen, een
duik in het zwembad te nemen - of ga je
toch liever de fiets op? De keus is aan jou!

Dag 5 - Las Palomas

Boven zie je de indrukwekkende haarspeld
bochten en beneden zie je het stuwmeer
glinsteren. Dan fiets je op de flanken van Las
Palomas. De langste klim van deze week wordt
beloond met de mooiste uitzichten en de
beste Sinaasappelcake. Puur genot!
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Dag 6 - Juzcar - Pujerra
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Snelle afdalingen, kastanjebossen en piepkleine
dorpjes zorgen ervoor dat deze rit favoriet is bij
velen. Op een heldere dag zijn Afrikaanse
bergen te zien en het compleet blauwe smurfen
dorp Juzcar garandeert optimale afwisseling
tijdens de rit.

Dag 7 - vertrekdag

Tijd om de koffers weer in te pakken.
De transfer haalt je bij het hotel op en
zorgt dat je veilig op het vliegveld
aankomt.

Enthousiast geworden? Of heb je nog vragen? Neem nu contact met ons op:
info@sunhillcycling.com
www.sunhillcycling.com

