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MAAK KENNIS MET 

SLOW CYCLING

Als het gaat om wielrennen en fietsen hoeft het niet 

altijd om strakke shirts, de beste tijd en winnen te 

gaan; Mediterranean Bike Tours presenteert een 

nieuwe manier om te genieten van de Mediterrane 

omgeving op 2 wielen: Slow Cycling. 

Bij Slow Cycling gaat het om genieten van het 

landschap, de natuur, de frisse lucht en de lokale 

gastronomie. Het gaat om ontspanning, het 

mediterrane leven en cultuur. Samen met vrienden en 

familie.

Laat de alledag achter je en geef de touwtjes in 

handen van Mediterranean Bike Tours.
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Het is voor alle doelgroepen. Je 

hoeft geen professionele wielrenner 

te zijn. Het maakt niet uit of je 8 

of 80 bent. Het gaat erom dat je 

van fietsen houdt – en ook als je 

al eeuwig niet meer hebt gefietst: 

je zult zien dat je hebt niet hebt 

verleerd!

Het is op maat gemaakt. 

Of je nu een tour zoekt voor een 

paar uurtjes of een avontuur van een 

week wilt beleven. Vanaf het strand 

en de golven van de Middellandse 

Zee tot de schatten van het ruigere 

binnenland.

Het is actieve toerisme. 

Denk hierbij om een gezellige 

activiteit, op jouw tempo. Genoeg 

om de calorieën te verbranden van 

de lekkere maaltijd, genoeg om 

actief te zijn maar zonder echt moe 

te worden of te zweten.

Het kan fietsen zonder moeite zijn. 

We bieden elektrische fietsen aan 

– je zult zien hoe prettig dat is. 

We hebben ook mountainbikes en 

toerfietsen. Of, als je dat liever doet, 

breng je eigen fiets mee!  

Het gaat om de lokale cultuur.

Het kan gaan om de route van de 

Heilige Graal, een Valenciaanse 

paella, het bestuderen van zeldzame 

vogels met een glaasje wijn of zo 

zijn er nog wel honderd andere 

hoogtepunten.

Het gaat om genieten in 

gezelschap. 

Hef je hoofd op van het stuur en 

kijk om je heen! Geniet van het 

landschap en praat met anderen die 

met je meefietsen. 

WAT MAAKT SLOW 

CYCLING VAN 

MEDITERRANEAN 

BIKE TOURS ZO 

BIJZONDER?
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DE KEUZE TUSSEN 

ZEE OF BERGEN,
zou zijn zoals kiezen tussen 

moeder of vader

Mediterranean Bike Tours bevindt zich in het dorp Torres 

Torres. Dit is ca. 20 kilometer van de Middellandse Zee en aan 

de voet van de Sierra Calderona.

Vanaf onze geprivilegieerde ligging kunnen we het beste van 

twee werelden aanbieden. Aan de ene kant, de Mediterrane 

Kust; met de fijne zandstranden, de heerlijke paden tussen 

vogels en moerassen, de kreeft-paella…En aan de andere 

kant, het binnenland van Valencia met pittoreske dorpjes, de 

vías verdes*, routes tussen de sinaasappel- en olijfbomen, in 

de dennenbossen en lamskoteletten van de grill. 

Bovendien is Torres Torres het begin- en eindpunt van één van 

de langste “Vía verdes”* van Spanje: La Vía Verde de Ojos 

Negros.

*Vía verde = voormalige spoorlijnen, hergebruikt voor met prachtige fiets- en 

wandelpaden midden door de natuur  

Vía Verde mas 

larga de España

TORRES 
TORRES



maar zoals Julius Henry “Groucho” Marx 
al zei: als het je niet bevalt, zijn er nog 
anderen 

DIT ZIJN ONZE 

ROUTES

EL CID, DE SPAANSE 
HELD DUUR 
2 uur / Route met spelelementen

DE SCHAT VAN 
DE OJOS NEGROS  
2 dagen / Route met spelelementen

DE SPRONG VAN 
DE BRUID 
2 dagen/1 nacht

HET MIDDELLANDSE 
ZEEGEBIED OP DE 
PEDALEN ONTDEKKEN  
2-6 etappes

Voel je teruggezet in de 11e eeuw, stap in 

de voetsporen van El Cid de Campeador, de 

Overwinnaar. Ontdek deze bijzondere route, die 

je de vele facetten van onze lokale geschiedenis 

laat zien. Bekijk belangrijke monumenten van 

de Middeleeuwse, Arabische en Romaanse 

architectuur: Een kasteel, Arabische badhuizen, 

kerken, een hermitage, oude watertanks – alles 

in het prachtige landschap van deze regio: Camp 

de Morvedre.

Een heerlijke, makkelijke route met overnachtingen. 

Op zoek naar de Schat van de Ojos Negros 

(“zwarte ogen”, als je het letterlijk vertaald), zijn er 

tijdens deze route allerlei aanwijzingen verstopt. 

Tijdens deze avontuurlijke fietstocht ontdek je het 

landschap en cultuur/geschiedenis van deze zone 

eens op een geheel andere manier.

Leer de mooie binnenlanden van de Comunidad 

Valenciana beter kennen en fiets naar de omgeving van 

de Salto de la Novia (de Sprong van de bruid) in Navajas. 

Het is een prachtige, waterrijke streek, met veel groen en 

woeste natuur. Leer de legende kennen van deze waterval 

(val 60meter) – ooit moest hier de toekomstige bruid met 

één sprong over het smalste stuk van de rivier springen. 

Lukte dat, dan was het bruidspaar gezegend met geluk en 

in het toekomstige huwelijk. Lukt het niet…vond men dat 

de bruiloft wellicht beter niet kon plaatsvinden. 

Tijdens deze tocht bij en aan de Middellandse 

Zee, fiets je, tijdens verschillende etappes tussen 

de bergen en de zee, door de fantastische parken 

van de Sierra Calderona en Sierra de Espadán. 

Vraag ons naar meer informatie.

De gaat er bij Slow Cycling om, dat jij de fietsvakantie krijgt, die jij zocht. 

Vertel ons wat je graag wilt doen en zien; Manu, Ralu en Santi bieden 

vervolgens de, voor jou, perfecte ervaring die je nooit zult vergeten!

Hier enkele voorbeelden van routes die we jou zouden kunnen aanbieden 





EEN GOEDE FIETS, 

DAAR BEGINT HET 

MEE

Bij Mediterranean Bike Tours gaat de service verder 

dan het verhuren van een fiets. In Torres Torres kun je 

overnachten in ons onderdak voor bikers – midden in de 

natuur, met jacuzzi en zwembad, cafetaria en restaurant, 

een winkel voor fietsbenodigdheden, werkplaats, en 

gourmet-winkel met streekproducten. Een all-inclusive 

aanbod dus – wanneer kom jij je resort-armbandje halen?

10 vakantiehuizen.  

(plek voor 25 personen in totaal). Alle huizen hebben een 

keuken, woonruimte, slaapkamers en badkamers met 

jacuzzi. Voor alle huizen tezamen is er een zwembad, BBQ 

en chill-out zone.

Cafetaria en gourmet-winkel met producten uit de 

regio (honing, olijfolie, jam, wijn)

Bikeshop, reparatie- en werkplaats

Restaurant met heerlijke streekgerechten 



CONTACTGEGEVENS

Carrer Major 68. Torres Torres. VALENCIA

629 522 300

hello@mediterraneanbiketours.com

mediterraneanbiketours

mediterraneanbiketours

@mediterraneanbiketours


