
THE RIDE X JK TRAVEL
Inschrijving ‘The Ride’: €1485,-

Upgrade ‘Hotelarrangement’:
In totaal negen overnachtingen in een hotel dicht bij de finishplek. Inclusief ontbijt en diner in
het hotel. In het hotel is er iemand vanuit The Ride aanwezig als aanspreekpunt die ook de
briefing in het hotel verzorgd. Je bagage wordt vervoerd naar het volgende hotel. (Eventueel
ook mogelijkheid tot registratie van start en finish in het hotel)

Optie double room: €1.195,-
Optie single room: €1.565,-

[ Verschil met ‘Team Knoops Experience’ upgrade: 9 ipv 10 overnachtingen, exclusief (VIP)
vervoer, exclusief alle extra’s zoals hieronder beschreven ]

Upgrade ‘Team Knoops Experience’:
Bij deze upgrade wordt je lid van het Team Knoops. Sinds een aantal jaar fietst John Knoops
Passion for Bikes met een eigen team The Ride. Alleen dan net anders. Als lid van Team
Knoops krijg je de ultieme ‘The Ride’ ervaring met een extra luxe pakket. Binnen dit pakket
vallen allerlei extra’s, maar het komt erop neer dat je volledig begeleid wordt in je
voorbereiding en tijdens The Ride. Daarbij inbegrepen zit:

- Tien overnachtingen in plaats van negen
Je vertrekt een dag eerder, op donderdag 1 juni. Zo kun je echt even acclimatiseren en je
perfect voorbereiden op de start die zondag.

- VIP Touringcar
Dit pakket is inclusief vervoer naar de Stelvio. Niet zomaar vervoer, maar een luxe
touringcar met veel ruimte, comfort en catering brengt je naar het eerste hotel bij de
Stelvio. Ook in de touringcar is er iemand van de organisatie aanwezig

- Hotelarrangement met vol pension
De belangrijkste upgrade die je met dit pakket doet is dat je overnacht in hotels in plaats
van op de camping. Hierbij bieden we je een vol pension arrangement aan waarbij ontbijt
en diner in het hotel zit inbegrepen.

- Grote onderhoudsbeurt
Met deze upgrade zal jouw The Ride-fiets in perfecte staat worden gebracht voor vertrek
naar The Ride. We kijken de fiets helemaal na en geven de fiets volledig onderhoud.
(Exclusief nieuwe onderdelen)

- Korting in de winkel en webshop
In het jaar richting The Ride ontvang je een standaard korting op al je aankopen in onze
winkel. Dit zal gaan om een korting van 10%.

- Voorrang op JK Travel | Girona en Mallorca
Speciaal voor The Ride deelnemers organiseren we een aantal trainingsweken in het
buitenland. Zo kun jij je perfect voorbereiden. Deze weken zijn beschikbaar voor alle The
Ride deelnemers, maar jij als Team JK lid krijgt voorrang om mee te gaan.
- Workshops
Voorbereiding is alles. Daar hoort niet alleen meters maken bij, maar ook je mindset,
voeding, je fysieke gesteldheid en kennis over de juiste materialen. Hier geven we



natuurlijk ook aandacht aan tijdens de reizen, maar in de maanden voor The Ride
organiseren we meerdere evenementen waarin één thema centraal staat. Dit combineren
we met een leuke fietsrit waarin iedereen elkaar ook kan leren kennen. (Naast alle
evenementen van The Ride zelf)

- The Ride tenue
Je ontvangt het The Ride tenue.

- Team Knoops startpakket
Vanuit John Knoops ontvang je een exclusieve goodiebag, de inhoud is nog een
verrassing 😉

- Persoonlijk contact met de organisatie voorafgaand aan The Ride
Voorafgaand aan The Ride zal je persoonlijk contact hebben met degene die alles voor
Team Knoops regelt. Snel en persoonlijk antwoord op al je vragen.

- Persoonlijke begeleiding tijdens The Ride
Tijdens The Ride zullen er 3 tot 4 medewerkers van John Knoops aanwezig zijn.
Onderweg en in het hotel staan er altijd mensen voor je klaar om je vragen aan te stellen.
Problemen onderweg? Even bijkomen in de bus? Wij staan ieder moment voor je klaar en
zijn 24/7 bereikbaar voor onze gasten. Ook zorgen zij ervoor dat zodra je in het hotel
komt volledig ontzorgd wordt en gelijk kan uitrusten op de hotelkamer. Waar de bagage al
voor je klaarstaat.

- Exclusieve afterparty na afloop van The Ride
Na deze fantastische prestatie is het natuurlijk tijd voor een feestje! Met de hele groep
praten we na over deze bijzondere reis met alle familie en vrienden. Hierbij huren we een
terras af bij de finishplek die uitsluitend is voor Team Knoops leden + familie en vrienden.
Zo sluiten we de reis samen goed af.

Optie double room: €1.599,-
Optie single room: €1.849,-

Totaalprijs:
‘Hotelarrangement’ double room: €2.680,-
‘Hotelarrangement’ single room: €3.050,-

‘Team Knoops Experience’ double room: €3.084,-
‘Team Knoops Experience’ single room: €3.334,-


