SŁONECZNA
MISJA KOLARSKA
JAVEA/XABIA 2022
COSTA BLANCA ON BIKE

ZAPRASZAMY
N A R OW E R OW Ą P R Z Y G O D Ę !

Czy może być coś piękniejszego od podarowania sobie
pełnych słońca dni na rowerze w czasie polskiej zimy?
Wystarczy tylko kupić bilet, by po niespełna trzech godzinach
lotu znaleźć się na przepięknej i słonecznej Costa
Blanca ze wszystkimi jej atrakcjami i możliwością przeżycia
kolarskiej przygody!
W towarzystwie innych pasjonatów kolarstwa sprawdzisz
swoją formę. Czekają na Ciebie legendarne górskie podjazdy:
Mirador del Coll de Rates, Castell de Guadalest,
Puerto de Tudons, Port de Confrides, La Vall d'Ebo,
Puerto Sa Creueta, Puerto de Bernia!
Po długich zmaganiach na malowniczych górskich drogach
i przełęczach, siły zregenerujesz w klimatycznych
nadmorskich kafejkach i restauracjach z paellą, tapasami,
owocami morza, sangrią bądź cavą, które dostarczą kolejnych
smacznych wspomnień!

C O S TA B L A N C A
CZEKA NA
O D K RY C I E P R Z E Z
CIEBIE!

ZAPRASZAMY NA ROWEROWĄ I KULINARNĄ PRZYGODĘ
PO COSTA BLANCA:

• Świetne trasy
• Cudowne miejsce
• Nasza baza - Javea (Xabia)
• Nasz Team
• Szczegóły oferty
• Dane kontaktowe

Świetne trasy!
Z nami poznasz najpiękniejsze trasy rowerowe na
Costa Blanca!
Będziesz mógł pojeździć śladami najlepszych tras treningowych
zawodowych kolarzy hiszpańskich, których naśladują inne
czołowe grupy kolarskie z World Tour!
To w tym regionie ma swój drugi domu Miguel Indurain, który
zimą przygotowywał się do wygrania pięć razy z rzędu Tour de
France.
Świadkiem jego treningów, a Twoim przewodnikiem po tym
terenie będzie Cezary Zamana, który również miał tam swoją
bazę. Najpierw ze swoją hiszpańską drużyną Kelme (z którą jako
drugi Polak w historii ukończył Tour de France), w następnym
roku przygotowując się z amerykańską drużyną Motorola
i młody teksańczykiem Lance’m Armstrongiem (rozpoczynającym
wtedy serię największych osiągnięć w historii kolarstwa). Kolejne
lata przygotowań w tym rejonie spędził z pierwszą
polską zawodową drużyną Mróz, w której barwach został
zawodowym mistrzem Polski i w dalszej części kariery z drużyną
CCC przejeżdżając w sumie na wybrzeżu Costa Blanca ponad
100.000 km przez 12 lat przygotowań.

ŚWIETNE TRASY
R OW E R OW E

Świetne trasy!
Kolejną zaletą tego miejsca jest fakt, iż z naszej tegorocznej bazy
w Javea możemy wybrać się na rower po płaskim terenie
wzdłuż wybrzeża na tereny Parc Natural de la Marial GegoOlivia. To mekka ornitologów. Warto pojeździć też w okolicach
Denii i zobaczyć pola ryżowe. To tam rośnie ryż, który jest
składnikiem hiszpańskiej paelli.
To miejsce oferuje również tereny pagórkowate, w kierunku
Morairy, Calpe, Altei (zwanej „białym miastem”). Zobaczyć
unikalne kaniony Mascarat, które były sceną do fantastycznych
zdjęć w jednym z odcinków Jamesa Bonda.
Crème de la crème stanowią jednak cudowne trasy
w wyższe partie gór, które wznoszą się od poziomu morza do
1000 m n.p.m. Gładkie jak stół asfalty i mały ruch samochodów,
których kierowcy uważnie przestrzegają przepisów wymijania
rowerzystów w odległości 1,5 m.
Bez specjalnych planów treningowych istnieje możliwość wyboru
różnorodnych tras, co pozwala nam wszechstronnie
przygotować kolarską kondycję do najbardziej wymagających
startów w sezonie!

ŚWIETNE TRASY
R OW E R OW E

Cudowne miejsce
Javea/Xabia to unikalne miejsce na Costa Blanca. W jej
okolicy znajduję kilka przepięknych plaż: od piaszczystych
w centrum – Playa Primer Muntanyar (1,5 km od bazy) po
kolejne - idealne do nurkowania na przybrzeżnej rafie
(Buceo Palicar) oraz najbardziej znana Playa I’Arenal (2,5
km od bazy) oraz wiele innych, ukrytych między wysokimi
klifami.
Po przejechaniu zaledwie kilku kilometrów mamy za to
takie perełki przyrody jak plaża La Granadella,
uchodząca za jedną z piękniejszych na wybrzeżu, bądź
przylądek Cap de la Nau z latarnią morską
i opadajacymi do morza skalistymi klifami. To jednocześnie
najdalej na wschód wysunięty fragment Prowincji Alicante.
To miejsce, gdzie stykają się wilgotniejsze powiewy z gór
od wschodniej zielonej Walencji i od południowegozachodu ciepłe suche prądy płynące przez Alicante.

J AV E A / X A B I A I
J E J O KO L I C E !

NASZA BAZA
Nasza główna baza znajduje się w pięknie wyremontowanej willi. Do dyspozycji mamy: 8 pokoi (w tym łóżka
podwójne bądź pojedyncze) z łazienkami, 2 w pełni wyposażone kuchnie (lodówka, kuchenka, garnki, zastawa
stołowa, sztućce itp.), 2 przestronne salony oraz zewnętrzny grill znajdujący tuż przy basenie.
W pobliżu willi znajdują się liczne sklepy i restauracje, zatem przyrządzanie posiłków nie będzie stanowić
najmniejszego problemu.
Cały dom jest po generalnym remoncie z zachowaniem tradycji urbanistycznej i połączeniem nowoczesnego stylu.
Willa usytuowana jest w cichym miejscu, u zbocza kultowej południowej strony Góry Monte Montgó, która
wraz Parkiem Natural del Montgó jest świetnym miejscem na trekking w dzień wolny od roweru. Ogromnym
walorem willi jest jest jej południowo-wschodnia ekspozycja, co sprawia, że można przyjemnie korzystać z tarasu
słonecznego przez cały dzień – od wschodu do zachodu słońca.

NASZA BAZA*
*Ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą i braku miejsc w głównej naszej bazie,
mamy również możliwość zaoferowania drugiej willi w Javea, gdzie mamy do dyspozycji gości: 4 sypialnie,
2 łazienki, w pełni wyposażona kuchnia (lodówka, kuchenka, garnki, zastawa stołowa, sztućce itp.), salon oraz
piękny słoneczny taras z grillem i basenem.
W pobliżu willi znajdują się również liczne sklepy i restauracje, zatem i tutaj przyrządzanie posiłków nie
powinno stanowić najmniejszego problemu.
Zapraszamy do odwiedzenia galerii

NASZ TEAM:
C E Z A RY Z A M A N A
• Mistrz Polski (1999) oraz brązowy medalista
mistrzostw
Polski
w
szosowym
wyścigu
indywidualnym
(1998),
wicemistrz
Polski
w szosowym wyścigu drużynowym na 100 km (1989)
i brązowy medalista mistrzostw Polski w wyścigu
parami (1989) z Andrzejem Sypytkowskim.
• Zwycięzca Tour de Pologne w 2003

RO B E RT K A L A N DY K
• Od wielu lat organizator kolarskich zgrupowań w
najbardziej kolarskich rejonach Hiszpanii.
• Szef drużyny kolarskiej, założyciel KolarzKlub i
Kolarz.TV
• Pasjonat kolarstwa MTB i szosowego oraz
ratownik medyczny
• W Costa Blanca zakochany po uszy. To tu ma
swój własny „zimowy dom”, do którego co roku
sprowadza rodzinę i przyjaciół

• Startował także w Wyścigu Pokoju (1989, 2000, 2002,
2003, 2006)

Z Robertem możemy czuć się bezpiecznie!

• W 1994 wystąpił w Tour de France (100 m. w
klasyfikacji końcowej), a w 1993 wygrał etap
Criterium du Dauphine Libere.

DA N U TA K AWA L E C

• Od momentu zakończenia kariery sportowej
organizator wyścigów Mazovia MTB Marathon.

Jazda w towarzystwie takiej legendy
polskiego
kolarstwa
to
zaszczyt
i ogromna przyjemność!

• Miłośniczka kolarstwa szosowego
• Zakochana w Costa Blanca i mieszkająca tutaj z
niewielkimi przerwami od stycznia 2021
•

Dusza towarzystwa & „Kobieta Rakieta”

• Całodobowa opieka ;-)

,,Słońce hiszpańskie” - z Danusią zawsze
jest słonecznie!

SZCZEGÓŁY OFERTY:
Cena 200€ za osobę obejmuje:
• 7 dni turnusu kolarskiego (od soboty do soboty);
na turnusy zapraszamy w terminie od 01.02.2022
do 31.03.2022. Nie czekaj z decyzją na
ostatnią chwilę! Bądź pierwszy i odliczaj czas
do przyjazdu!
• 7 noclegów w pięknej willi w pokojach 2osobowych.
• Opracowane trasy kolarskie - szosa i MTB
• Wsparcie w razie awarii poprzez śledzenie
udostępnionych śladów na mapach online.
• Zabezpieczenie medyczne - priorytetowe
wparcie logistycznie i merytoryczne na wezwanie
w przypadku udpostępnienia lokalizacji.
• Podstawowe zaplecze serwisowe. W busie
dostępny podstawowy sprzęt do doraźnej naprawy
rowerów.

• Jazda w grupach (Istnieje również możliwość
osobistej konsultacji z Cezarym Zamaną celem
zaplanowania treningu)
• Obsługa i pomoc na miejscu
• Materiał w postaci video/ foto z wyjazdu
- opcjonalnie na życzenie
• Niezapomniane
wspomnienia
z
rowerowego raju
• Możliwość spotkania swoich kolarskich
idoli i profesjonalnych grup kolarskich (w
tym okresie - od stycznia do marca trenują
tutaj wszystkie drużyny World Tour’u przed
rozpoczęciem sezonu wyścigowego)
*Oferta ma charakter zgrupowania sportowo-treningowego.
Istnieje możliwość odliczenia podatkowego nawet do 30%
wpłaconej kwoty. W przypadku poznania szczegółów,
prosimy o kontakt.

SZCZEGÓŁY OFERTY:
Cena nie zawiera:
• transferu z/do lotniska w Alicante/Walencja (nasz
team chętnie pomoże w zorganizowaniu transferu w dniu
rozpoczęcia i zakończenia turnusu; w godzinach
pokrywających się z godzinami przylotu i odlotu; cena
ustalana indywidualnie w zależności od ilości osób oraz
ilości/ wielkości bagażu)

• przelotu do/z Alicante bądź Walencji – lotnisko
w Alicante oraz Walencji obsługiwane jest przez
wiele linii lotniczych (w tym np. Ryanair/Wizzair)
Oczywiście, jeśli potrzebujesz w tym pomocy, chętnie
doradzimy przy wyborze lotu/terminu lotu.

• wyżywienia – uczestnicy turnusu zakwaterowani są w
pięknej willi, gdzie do dyspozycji gości są 2 w pełni
wyposażone kuchnie (lodówka/ piekarnik/ naczynia/
sztućce/ garnki) oraz zewnętrzny grill – dzięki temu
możliwe jest przyrządzanie własnych zdrowych posiłków
bądź przygotowanie wspólnych posiłków, w przypadku
grup. W pobliżu willii znajdują się restauracje, gdzie można
wybrać się na obiadokolację „Menu del Dia” w cenie 8€ 12€. Niedaleko znajdują się również sklepy, w których
można zaopatrzyć się w produkty spożywcze (w tym
sezonowe owoce i warzywa).

• ubezpieczenia turystycznego na czas turnusu –
jednak zalecamy jego wykupienie – rekomendowany
zakres: KL (koszty leczenia), NNW (następstwa
nieszczęśliwych wypadków), OC (odpowiedzialność
cywilna) – należy przy tym zwrócić uwagę, aby OWU
nie zawierało wyłączeń dla uczestników obozów
sportowych i/lub jazdy na rowerze (szosowym)

DANE KONTAKTOWE:
Costa Blanca i JAVEA czeka na Ciebie!
Jesteśmy tu po to aby pokazać Ci jej piękno i podzielić się
miłością do wspólnej rowerowej pasji!
Zapraszamy na rowerową i kulinarną przygodę z Nami!

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu!
Adres e-mail: misja@kolarzklub.pl
Numer kontaktowy: + 48 222 952 666
Zapraszamy śledzenia nas w mediach:
• Facebook
• Instagram

C O S TA B L A N C A I J A V E A
CZEKA NA CIEBIE!

