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Fietsen op de Via Verde de Aceite in Andalusië
Tijdens deze reis gaat u op de fiets de Sierra de Subbética verkennen. Dit heuvelachtige natuurgebied
ligt tussen Jaén, Córdoba en Granada en is vooral bekend om de vele olijfboomgaarden. In een
ontspannen tempo fietst u 120 km over een oud spoortraject dat over vele viaducten, door mooi
gelegen dorpen en langs oude stationnetjes loopt. Het traject is autovrij en er zijn voldoende eet- en
drinkgelegenheden onderweg. U overnacht in goede hotels in authentieke plaatsen waar u ’s avonds op
het terras van het dorpsplein van de Andalusische keuken kunt genieten. Deze reis is nog op allerlei
manieren uit te breiden en aan te passen.
Fietstraject:
Het fietstraject is 120 km lang, is heuvelachtig maar kent geen steile stukken en is over het geheel
genomen bergafwaarts. (660 meter omhoog, 930 meter omlaag)
Goede informatie is te vinden op de website www.viasverdes.com
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Reisschema:
Dag
1 aankomst Málaga - Jaen
2 Jaen
3 Jaen - Alcaudete
4 Alcaudete - Doña Mencía
5 Doña Mencía - Puente Genil
6 Puente Genil - vertrek Málaga

Vervoer
vliegtuig / bus
fiets
fiets
fiets
trein / vliegtuig

Overnachting
Jaen
Jaen
Alcaudete
Doña Mencía
Puente Genil

Van dag tot dag:
Dag 1: Aankomst Málaga - Jaén
U komt aan op het vliegveld van Málaga. Welkom in Andalusië!
Een medewerker van Tejeda Travel staat op u te wachten om u een informatiepakket te overhandigen
en de reis samen door te nemen. Hij of zij brengt u naar de bus of trein die u in 3,5 uur naar Jaén brengt.
Bij een groepsreis zou u voor een privétransfer (2 uur) kunnen kiezen. U overnacht in een comfortabel
hotel op loopafstand van het historisch centrum. Met een drankje en een tapa kunt u bijkomen van de
reis op een van de gezellige pleintjes van de stad.
Dag 2: Jaén
Vrije dag in Jaén. In de ochtend kunt u een kijkje nemen op de levendige markt. Ook de kathedraal is
zeker een bezoek waard. Er is een interessant museum met onder andere de restanten van Romeinse
baden en eventueel kunt u het kasteel op de top van de heuvel bezoeken vanwaar u een prachtig
uitzicht hebt over de stad. In de namiddag worden de huurfietsen gebracht. Tijdens de tocht bent u zelf
verantwoordelijk voor het plakken van een band. Mochten er grotere problemen zijn dan wordt de fiets
gerepareerd of omgewisseld door de servicegerichte verhuurder.
Dag 3: Jaén - Alcaudete
Na het ontbijt stapt u op de fiets en rijdt naar het startpunt van de Via Verde. De tocht kan beginnen!
De eerste etappe brengt u over 45 km naar Alcaudete. Halverwege is er een prima lunchmogelijkheid. In
de late namiddag komt u aan bij uw accommodatie met zwembad die aan de Via Verde is gelegen. In de
avond kunt u het dorp verkennen. De bagage kunt u zelf op de fiets meenemen of (tegen meerkosten)
laten vervoeren.
Dag 4: Alcaudete – Doña Mencía
Tweede etappe. Deze heeft een lengte van ongeveer 35 km. U komt onder andere langs het schitterend
gelegen dorpje Zuheros. Er is een mogelijkheid om deze dag met 20 km uit te breiden en het dorp Baena
te bezoeken. Daar is eventueel een werkende olijfmolen te bezichtigen. Lunchen kunt u bijvoorbeeld in
een oude treinwagon bij het voormalig station van Luque. Overnachting in een hotel met zwembad in
het leuke dorp Doña Mencía.
Dag 5: Doña Mencía – Puente Genil
Derde etappe. Nog ongeveer 45 km te gaan tot de eindbestemming. Er zijn weer uitstekende
lunchmogelijkheden onderweg. Overnachting in een prettig hotel aan de rand van de stad. De fietsen
worden ´s avonds opgehaald.
Dag 6: Puente Genil - vertrek Málaga
U stapt in de trein (kaartjes zijn van tevoren geregeld) en laat u naar Málaga brengen. Het einde van een
mooie reis!
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Mogelijke aanpassingen/uitbreidingen
Wij maken de reis op maat en naar uw wensen. Mogelijke aanpassingen zouden zijn:
- Een nacht in Málaga aan het begin van de reis (bv bij een late vlucht).
- De tocht over meerdere of juist minder etappes verdelen.
- Extra nachten op de etappeplaatsen om vanuit daar excursies te doen.
- Bezoek aan Córdoba of Granada.
- Verlenging aan de kust.
Hotels (bij beschikbaarheid):
Jaén
Europa
Alcaudete
Rural Via Verde
Doña Mencía
Mancía Subbética
Puente Geníl
Carmen

www.hoteleuropajaen.es
www.ruralviaverdeaceite.com
www.menciahoteles.com
www.hotelelcarmenpuentegenil.com

De hotels die wij aanbieden zijn zorgvuldig voor u geselecteerd. Locatie en charme zijn voor ons
belangrijke criteria. Nog belangrijker zijn natuurlijk uw wensen. Mocht u andere hotels prefereren
kunnen we ook die voor u in de reis opnemen.
De hotelkamers in de offerte zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Mocht u de reis boeken
proberen wij de kamers meteen voor u vast te leggen. In het geval er geen beschikbaarheid is bieden wij
u een alternatief. Pas nadat alle kamers definitief voor u zijn gereserveerd krijgt u van ons een factuur.
Zo weet u precies waar u voor betaalt.
Reisgezelschap
Deze reis kan zowel individueel als voor een groep worden georganiseerd. Bij een groep kan er
privévervoer worden geregeld en zou er een reisleider met de groep mee kunnen gaan.
Fietsen
Wij huren de fietsen bij www.subbeticabikesfriends.com. Kwalitatief goede fietsen en een prima service.
U kunt kiezen tussen een trekkingfiets of een elektrische fiets. De fietsen zijn voorzien van reserveband
en gereedschap, een bidonhouder, een helm en een slot.
Prijs: EUR 675,- per persoon (bij 2 personen).
Inclusief
 5 Overnachtingen op basis van logies en ontbijt in tweepersoonskamer
 Welkom op het vliegveld
 Uitgebreide reisbeschrijving met duidelijke plattegrondjes, veel tips en informatie
 Transfer van het vliegveld naar het bus-/treinstation in Málaga
 Bus of trein van Málaga naar Jaén
 Trein van Puente Genil naar Málaga
 Fietshuur
 Vervoer van de fietsen naar en van begin-/eindbestemming
 deelname Nederlands Garantiefonds GGTO
 assistentie Tejeda Travel
Optioneel
 Vliegtickets
 Privé vervoer naar Jaén (2 uur)
 Bagagevervoer (EUR 120,- in totaal)
 Eigen fiets meebrengen
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Exclusief
 Vliegtickets
 Trein van het station naar het vliegveld in Málaga
 Overige maaltijden
 Reis- en annuleringsverzekering
Garantiefonds
Tejeda Travel is aangesloten bij het GGTO garantiefonds voor gespecialiseerde touroperators.
De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien
de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw
verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de
touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorg dragen.
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