
19-23 april  2023
Moresco – Le Marche

‘La dolce vita’ 
op en naast de fiets!

per





BICI E BASTA per Piet de Wit ‘Luxury Package’

Retour vlucht Amsterdam Schiphol - Italië met KLM o.b.v. economy class
Transfer van-en naar vliegveld in Italië
Vier nachten verblijf in Agriturismo ‘Moresco’ in het gelijknamige plaatsje Moresco
Gebruik van alle faciliteiten die aanwezig zijn bij Agriturismo ‘Moresco te weten: Turks stoombad, Sauna, Buitenzwembad, 
koffiebar en ruime kamers met luxe badkamer
Uitgebreid ontbijt, Italiaanse lunch en elke avond een drie gangen diner inclusief drank te weten:
water, diverse sappen en wijn
Beschikbaarheid van op maat afgestelde 'PINARELLO'  fiets tijdens de gehele verblijfsperiode
Bij aankomst beschikbaarheid van een mecanicien voor het op maat afstellen van je racefiets
Één set BICI E BASTA fietskleding in de door jou vooraf opgegeven maat (shirt, broek & sokken) van het merk Sportful

€ 1.680,00

Pakket kan in termijnen worden voldaan. Voorkeuren voor afwijkende betalingstermijnen… mail ons! info@biciebasta.nl. 
Prijzen inclusief alle faciliteiten zoals vermeld in overzicht, BTW en Toeristenbelasting. Op verzoek ook op zakelijke factuur mogelijk. Algemene voorwaarden van BICI E BASTA zijn van toepassing





BICI E BASTA per Piet de Wit ‘Superior Package’

Retour vlucht Amsterdam Schiphol - Italië met KLM o.b.v. economy class
Transfer van-en naar vliegveld in Italië
Vier nachten verblijf in Agriturismo ‘Moresco’ in het gelijknamige plaatsje Moresco
Gebruik van alle faciliteiten die aanwezig zijn bij Agriturismo ‘Moresco te weten: Turks stoombad, Sauna, 
Buitenzwembad, gym, koffiebar en ruime kamers met luxe badkamer
Uitgebreid ontbijt, Italiaanse lunch en elke avond een drie gangen diner inclusief drank te weten:
water, diverse sappen en wijn
Beschikbaarheid van op maat afgestelde 'PINARELLO'  fiets tijdens de gehele verblijfsperiode
Bij aankomst beschikbaarheid van een mecanicien voor het op maat afstellen van je racefiets
Één set BICI E BASTA fietskleding in de door jou vooraf opgegeven maat (shirt, broek & sokken) van het merk Sportful
Eén KASK (Model: Valegro) racefietshelm 
Eén OAKLEY (Model: Sutro) racefietsbril

€ 1.980,00







Een BICI E BASTA 
Cyclingteam dag

Gezamenlijk Italiaans ontbijt
In de ochtend en begin van de 
middag afwisselende fietsroutes op 
uiteraard een Pinarello racefiets 
met volgauto
Bij terugkomst gezamenlijk lunch
Na de lunch tijd voor ontspanning 
op en rond de accommodatie
Ondertussen wordt je kleding 
gewassen en je fiets schoongemaakt
‘s Avonds Italiaans drie gangen 
diner
Je verblijf is in een eigen luxe 
kamer voorzien van eigen 
badkamer.

Dag 1: ‘Ripatransone’ ca. 60 km en  
1060 hm
Dag 2: ‘Montalto delle Marche' ca. 
75 km en 1400 hm
Dag 3: ‘GIRO DI BICI E BASTA' ca. 
90km en 1500 hm 
Dag4: Montefiore dell'Aso ca. 35 
km en 600 hm.





Heb je vragen? 

Neem gerust 
contact op!

Bel: 070-22 119 92
of mail naar 
info@biciebasta.nl


