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Actie enkel geldig tijdens de wandel- en fi etsbeurs 2023

bij aankoop van een knooppuntenkaart

of streek-GR Waas- en Reynaertland

KOM MAAR EENS......



  

Otros Caminos in Andalusië (Zuid-Spanje) 
 

Otros Caminos is een Spaanse reisorganisatie, gespecialiseerd in wandel- en fietstochten door heel 
Andalusië 
 

Duurzaam toerisme sinds 2002 
Al vanaf het begin zetten wij ons in voor 
een duurzame en verantwoorde vorm van 
toerisme.  
Onze wandel- en fietsreizen gaan door 
mooie natuurparken,en over eeuwenoude 
paden en laten het andere Andalusië 
zien, waarbij je de lokale cultuur en 
gastronomie leert kennen.  
We boeken kleinschalige 
accommodaties waar je persoonlijk 
contact met de lokale bevolking hebt.  
En 100% van het geld dat je betaalt voor 
je reis komt ten goede aan de lokale 
economie! Bovendien wordt een deel van 
de winst ingezet voor het planten van 
bomen in onze geliefde stad Granada. 
 
 

15% korting op fietsreizen en 
20% korting op wandelreizen 
 
Op al onze 7-of 8 daagse 
fietsreizen door Andalusië krijg je 
15% korting in 2023 en op onze 
wandelreizen van 7 of 8 dagen krijg 
je maar liefst 20% als je je opgeeft 
voor onze nieuwsbrief!  
 
Log in op onze website 
www.otroscaminos.nl, meld je 
aan voor de gratis nieuwsbrief en 
geef je voorkeur aan voor 
wandelen of fietsen, je krijgt dan 
vervolgens de kortingsbon naar je 
e-mail gestuurd, gedlig tot 31 
december 2023.  
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Herkent u bij het fietsen de volgende 
ongemakken:

- Zadelklachten
- Rugklachten
- Nek/schouderklachten
- Tintelende/dove handen
- Brandende voeten
- Pijnlijke knieën 

Of wilt u advies m.b.t. de aanschaf van een nieuwe
fiets?

Glorie BikeLab biedt tijdens de beurs

een gratis persoonlijk
adviesgesprek.

Glorie neemt een kwartier de tijd om met u in te gaan
op al uw fietsvragen.

Ga naar stand 2D 43 en meldt u aan!

Ook kunt u zich hiervoor aanmelden via
www.gloriebikelab.nl

Geeft u daarbij uw voorkeur voor dagdeel en datum
aan. 

http://www.gloriebikelab.nl/

