
  
 

Vluchten, fietstransport en transfers Vuelta Sierra Nevada 

 

  
 

 
 
Vluchten 
Na de boeking van je reis check je bij Vasa Sport of de reis definitief doorgaat. Daarna regel je zelf de 
vluchten heen naar Malaga (AGP) en terug vanaf Malaga (AGP). Je vluchtgegevens geef je aan ons 
door in het aanvullende online formulier dat je ontvangt na je boeking.  

 
Optie 1: Fietstransport en transfers door Vasa Sport 

• Je brengt je fiets in de week voor vertrek (op welke dag precies hoor je in de informatie 6 

weken voor vertrek) bij Vasa Sport in Cothen (Utrecht). Wij vervoeren je fiets in een grote bus 

naar de startplaats en vanaf de finishplaats weer terug. Na de reis kan de fiets opgehaald 

worden (op welke dag precies hoor je later). Wil je je fiets later ophalen dan de opgegeven 

dag, dan kan dat in overleg maar realiseer je dan wel dat deze onverzekerd bij ons staat. 

• Op de dag dat je de fiets in Cothen brengt gaat ook de speciaal afgesloten 

transportverzekering tegen schade en diefstal in. Hiervoor moet je de gegevens van je fiets 

via het aanvullende online formulier aan ons doorgeven.  

• Wij pakken de fietsen in met veel dekens en beschermmateriaal. De bus wordt bestuurd door 

één van de onze vaste chauffeurs, die weet hoeveel je fiets waard is (letterlijk en figuurlijk). 

• Wij zorgen voor de taxi transfers vanaf het vliegveld Malaga naar de startplaats in Granada 

(150km, ca 1,5uur) en vanaf de finishplaats in Granada naar het vliegveld in Malaga met 

bagage (1 tas of koffer van max. 23 kg) en handbagage. 

• De transfers zijn in groepjes, dus het kan zijn dat er een beperkte wachttijd is. Reis je niet op 

de reguliere start- en of finishdag dan moet je zelf je transfers regelen. Kies dan voor optie 2 

Optie 2: Alleen fietstransport 
• Idem als optie 1 maar zonder transfers vanaf het vliegveld naar de startplaats en vanaf de 

finishplaats naar het vliegveld. Voor deze optie moet je kiezen als je niet op de reguliere start- 

en/of finishdag reist of als je liever zelf de transfers regelt. 

Optie 3: Transfers met fiets + opslag/transport koffer/doos 
• Je neemt je eigen fiets mee in het vliegtuig. Bij beschikbaarheid kost dat bij de meeste 

maatschappijen € 50 tot € 100 voor een enkele reis. 

• Wij zorgen voor de taxi transfers inclusief fiets (die zijn een stuk duurder dan alleen 

personentransfers, omdat ze daarvoor veel meer ruimte nodig hebben) vanaf de luchthaven 

naar de startplaats en terug vanaf de finishplaats naar de luchthaven. 

• Wij vervoeren je fietskoffer/doos tijdens de reis of zorgen voor een opslagplaats. 

Optie 4: Transport fietskoffer tijdens de reis 
• Je regelt zelf de transport van je fiets naar de startplaats en vanaf de finishplaats. 

• Je regelt zelf de transfers van en naar het vliegveld. 

• Wij vervoeren je fietskoffer/doos tijdens de reis of zorgen voor een opslagplaats. 

• Je regelt zelf het transport van je fiets naar de startplaats en terug vanaf de finishplaats.  

 
eBikes mogen niet mee in het vliegtuig 
eBikes en ook losse accu’s mogen niet in het vliegtuig worden vervoerd. Wil je op je eigen eBike 
fietsen moet je dus wel voor optie 1 of 2 met het fietstransport door Vasa Sport kiezen.  
  

 
 

Bagage 
In onze bus hebben we helaas niet genoeg plaats om ruimbagage te vervoeren van NL naar de 
startlocatie.  
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Wel mag je een kleine tas of rugzak met de hoogst noodzakelijke fietsspullen inleveren om door ons 
te laten vervoeren. Hierdoor kan je in ieder geval fietsen indien je bagage onverhoopt niet aankomt. 
We adviseren je om met ons mee te geven: 1 setje fietskleren/helm/schoenen/pedalen. 
Let op: gereedschap tools, CO2 patronen, accu’s/batterijen, Leathermans, scherpe voorwerpen, 
reserve spaken e.d. mogen bij het vliegen niet in je handbagage worden vervoerd! We raden je 
daarom aan deze ook aan ons mee te geven. 
Dit tasje/rugzakje mag niet te groot zijn, niet meer dan 10 kg wegen en moet zijn voorzien van een 
naamlabel. Het meegeven van reserve wielen is niet mogelijk. 
 
Vasa Sport neemt mee: gereedschapskist, fietsstandaard, grote fietspompen, booster pomp+latex, 
reserve fiets, kettingolie, mobiele shop met binnen- en buitenbanden en sportvoeding (o.a. repen, 
sportdrank en hersteldrank). 
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