
Mountainbike Vakantie 

Pedrotours biedt weekvakanties voor de sportieveling, we hebben een week van mountainbiken 
en een week met verschillende activiteiten en er is een mogelijkheid om te verblijven in hotel 
Alhambra , bungalows in Zahora of in La Muela appartement of caravan in de prachtige natuur. 

De begeleide fietstochten duren tussen vier en zes uur, inclusief stops. De duur van de tochten is 
afhankelijk van de afstand (tussen 30 en 60 km) en de wensen van de deelnemers. De ritten zijn 
landweggetjes, comfortabele grindpaden door wijngaarden, uitdagende beklimmingen hier en 
daar rotsige paden en af en toe singletrails. 
 

Dag 1. Aankomstdag. Transfer van het vliegveld naar uw accommodatie. Afhankelijk van de vlucht 
en waar je aankomt kijken we of er nog tijd is  voor een wandeling om de buurt te verkennen. 

Dag 2. M.T.B. ZAHORA-BARBATE-ZAHORA 

Een 40 kilometer lange tocht door het prachtige natuurpark La Breña. 

Het vertrekpunt is  Zahora. De tour gaat naar San Ambrosio via een onverharde weg door het 
natuurpark La Breña. Zodra je aankomt in het natuurpark, volg je zandwegen naar de badplaats 
Barbate. 

In Barbate stoppen we om te genieten van een heerlijke kop koffie. Nadat we energie hebben 
verzameld, fietsen we naar Barbate Mountain in de richting van San Ambrosio, het kleine dorpje in 
het midden van het natuurpark, deze route voert ons over adembenemende kliffen met uitzicht 
op de zee. Het is een beetje een zwaar deel, maar aangekomen in San Ambrosio kunnen we 
lunchen in Andalusische stijl. De start is om 11:00 in Zahora en eindigt rond 17.00 uur in Zahora. 
Hoogte 150 mtr over de klippen. 

Dag 3. M.T.B. WIJN TOUR 

Een tour die ons van Zahora naar Conil brengt, een tour die door de duinen begint richting El 
Palmar. El Palmar is een badplaats die vooral bezocht wordt door wind- en kitesurfers, van El 
Palmar rijden we naar Conil de la Frontera waar de wijngaard van Sancha Perez ligt. Deze 
wijngaard werkt nog steeds authentiek, er zijn allerlei plantages, niet alleen wijngaarden en 
olijfbomen, ook fruitbomen, aromatische en inheemse planten (lavendel, mirte, rozemarijn, 
mastiek, laurier, tijm ...) We stoppen hier voor een rondleiding en proefen een glas wijn met een 
heerlijk stuk kaas en de wereldberoemde gerookte ham. De tocht duurt een uur en dan fietsen we 
verder naar de kust van Conil om over de kliffen naar de jachthaven te rijden, waar we een 
heerlijke lunch zullen nemen. Na de lunch fietsen we terug over het strand (als het weer en het 
getij het toelaten) richting Zahora. De tour is 35 km en begint om 11.00 uur en we komen rond 
17.00 uur aan in Zahora. Hoogte 100 mtr klippen van Conil de la frontera 

Dag 4. Na twee dagen fietsen door de natuur, nemen we een gemakkelijke dag en gaan we een 



dag op toer met de fiets (die wij naar Cadiz vervoeren)  in de prachtige stad Cadiz onder 
begeleiding van onze gids (spreekt Engels, Duits, Spaans, Nederlands) die je alles kan vertellen 
over deze historische stad met aansluitend een boot trip over de baai van Cadiz naar de bodega in 
Puerto santa maria waar we een rondleiding krijgen en kunnen proefen van de wijnen aldaar. 

Dag 5. M.T.B. La muela Vejer de la frontera 

Een tour van 60 kilometer die begint op de top van de berg in een klein dorpje La Muela. We 
beginnen de ochtend 10:00 met een meet and greet en een kopje koffie, we hebben faciliteiten 
om de kleding en ons voor de reis klaar te maken ( douche en toiletten beschikbaar). We gaan 
richting Conil bergafwaarts door bos en velden, dicht bij Conil volgen we de kustlijn richting El 
Palmar en Zahora dan een klim richting Barbate. 
We volgen de kliffen van Barbate met mooie uitzichten over de Atlantische Oceaan wanneer we 
aankomen in Barbate nemen we een refrechment en peddelen verder via het natuurpark Brena 
naar een klein dorpje San Ambrosio dan terug naar de kust en de laatste kilometers klimmen terug 
naar La Muela waar onze gastheer/vrouw een late lunch maakte in Andalusische stijl, geserveerd 
met een bier en wijn. De start is rond 10.30 uur in La muela en eindigt rond 17.00 uur in La 
Muela.Hoogste punt 250 mtr 

Dag 6. Kust tour Zahora 

Een tour van 45 km die begint in Zahora en we volgen de kustlijn langs de kliffen helemaal naar 
Sanct Petri, waar we een drankje en een broodje kunnen nemen, fietsen we terug en volgen we 
door dennenbossen richting Conil de la Frontera. Hoogte 100 mtr klippen van Conil de la frontera 

Dag 7. Zahora -Vejer de la Frontera 

Een 38 km lange tocht die ons naar het witte dorp Vejer de la Frontera brengt, het is een zware 
klim tot aan Vejer, want het dorp ligt bovenop een berg, onderweg passeren we San Ambrosio, 
een klein authentiek boerendorp met daar het beroemde  restaurant van Louis. 

In Vejer nemen we een pauze en hebben we een kleine rondleiding door dit prachtige witte dorp. 

De terugweg is een mooie rit bergafwaards naar Zahora waar de lunch op ons wacht. 
Hoogste punt naar Vejer 300 mtr 

Begin om 10.30 uur finish rond 16.00 uur 

Dag 8: Transfer naar luchthaven. En tot ziens! 

€ 735,00 per persoon 

Minimum deelname 4 personen  

Groepen vanaf 10 personen 5% korting 

* inclusief*  



-Bed & Breakfast 

-Huur 7 dagen mountainbike plus Helm 

-de gids  

-De transfers voor de excursies en ook van en naar het vliegveld  

-Alle entrees 

-een welkomst en afscheidsdrankje 

*Exlusief:* 

-Vliegtickets 

-Verzekeringen 

-lunches (of picknicks) en avondeten 

Dichtsbijzijnde vliegveld is Jerez de la frontera 70 km 

Vliegveld Sevilla 125 km 

Vliegveld Malaga 225 km 

 

www.pedrotours.com 

https://www.facebook.com/mtbhikingcosta/ 


