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La VCV - Volta a la Comunitat Valenciana (VCV) és 
una prova ciclistes de gran prestigi dins del calen-
dari internacional de l'UCI, amb un cartell de parti-
cipants a l'altura de les millors competicions del 
món.

Et convidem que visques la VCV - Volta a la Comu-
nitat Valenciana 2023 des de dins. Gaudeix de l'am-
bient de la carrera des d'una posició privilegiada. 
Tracta't amb els ciclistes en les eixides i arribades a 
meta. Viu la carrera des del cor de l'organització. 
Gaudeix de l'etapa regna de la VCV 2023 en un tour 
guiat amb bicicleta. Allotja't en els mateixos hotels 
que els equips professionals. En definitiva, viu el 
ciclisme com mai vas imaginar fer-lo.

Transvia Sport és l'únic Operador Oficial de la VCV. 
La nostra associació amb els organitzadors de la 
carrera ens permet oferir la més privilegiada expe-
riència dins de la VCV, amb allotjaments de 4*, dis-
tingits restaurants i una condició VIP exclusiva per a 
veure i viure les etapes d'una forma sense prece-
dents. Acompanya'ns i xopa't de ciclisme professio-
nal des de dins!!





La VCV Experience és una experiència només per a clients VIP. Per 
això, el màxim de participants serà de 20 persones. Què trobaré en 
la VCV Experience?

- Allotjaments de 4* i sopars en selectes restaurants a la ciutat de 
València.
- Accés VIP en la zona d'eixida: Passeja entre els ciclistes i celebritats 
de la VCV abans que comence l'etapa. Observa l'eixida des de la 
zona VIP reservada per als clients de la VCV Experience, al costat de 
la zona d'autoritats i de premsa.
- Segueix l'etapa en un cotxe oficial: Submergeix-te dins de l'esca-
mot i segueix les etapes de la VCV des d'un dels cotxes oficials de 
l'organització. 
- Accés VIP en la zona de meta: Observa el desenllaç de cada etapa 
des de la carpa VIP situada al costat de la línia de meta. Sent en pri-
mera persona l'emoció del podi, com si fores un ciclista més.
- Tour turístic per la ciutat de València.
- Tour guiat en bicicletes d'alta gamma, amb cotxe d'assistència me-
cànica, culminat en el final inèdit de l'etapa regna de la *VCV 2023*.

*(Suplement addicional de preu)

EXPERIÈNCIA VIP DES DE L’INICI
AL FINAL

2023



Trasllats aeroport de València a Hotel 

Check-in a l'hotel 

Lliurament ‘Welcome pack’

Dijous 2 de febrer de 2023
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- 8.30 - Desdejuni a l'Hotel 

- 12.00 - Eixida de l'etapa en la zona VIP

- 12.15 - Segueix l'etapa amb cotxe oficial

- 13.00 - Brunch durant l'etapa i menjar

- 17.00 - Arribada de l'etapa en la zona VIP

- 18.00 - Trasllat a l'hotel

- 21.00 - Assistència al sopar oficial de 

la VCV

 

- 08.30 - Desdejuni a l'hotel

Primer Grup

- 09.00 - Lliurament i ajust de bicicletes

- 09.45 - Brífing de l'etapa i eixida tour guiat 

en direcció Altura

- 12.30 - Arribada a meta i menjar en zona VIP

- 17.00 - Arribada de l'etapa VCV en zona VIP

- 18.00 - Trasllat a l'hotel

Segon Grup

- 12.00 - Eixida de l'etapa en la zona VIP

- 12.15 - Segueix l'etapa amb cotxe oficial

- 13.00 - *Brunch durant l'etapa i menjar

- 17.00 - Arribada de l'etapa en la zona VIP

- 18.00 - Trasllat a l'hotel

- 21.00 - Sopar en restaurant Estrella Michelin 

a València

VIU LA VCV DESDE DINS

Divendres 3 de febrer de 2023 Dissabte 4 de febrer de 2023
- 08.00 - Desdejuni a l'hotel

- 09.00 - Visita turística guiada a la ciutat de 
València
- 11.30 - ‘Coffee break’ 
- 13.30 - Fi d'etapa de la VCV Dones en la zona 
VIP de meta i degustació d'arrossos
- 17.00 - Arribada etapa VCV en la zona VIP 
de meta
- 17.30 - Cerimònia final de podium en la zona 
VIP de meta

- 18.00 - Trasllat a l'hotel
- 19.00 - Trasllat a l'aeroport de València

Diumenge 5 de febrer de 2023



SH VALENCIA PALACE *****
Paseo de la Alameda, 32. 46023 Valencia 

This luxurious 5 stars hotel   in the city of Valencia, 
designed looking for the functionality and 
comfort. It stands out for it’s personality and 
elegance offering clients all the comforts. 
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DATES I PREUS
Preu a aplicar si grup es completa amb 20 
persones: 

PREU CICLISTA: 1916 € per persona (en 
habitació doble compartida). IVA inclòs.

*Suplement en habitació doble d'ús indivi-
dual: 193 €

PREU NO CICLISTA: 1716 € per persona (en 
habitació doble compartida). IVA inclòs.

*Suplement en habitació doble d'ús indivi-
dual: 193 €

Preu a aplicar si grup es completa amb 12 
persones: 

PREU CICLISTA: 2013 € per persona (en 
habitació doble compartida). IVA inclòs.

*Suplement en habitació doble d'ús indivi-
dual: 193 €

PREU NO CICLISTA: 1931 € per persona (en 
habitació doble compartida). IVA inclòs.

*Suplement en habitació doble d'ús indivi-
dual: 193 €
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SERVEIS INCLOSOS

 SERVEIS INCLOSOS

 • 4 dies / 3 nits en règim de pensió completa en hotel 4 *. 
 • Segur de viatge amb cobertures per cancel·lació
 • Accés a l'àrea VIP d'eixides
 • Accés a la carpa VIP d'arribades / fique
 • Accés al Sopar Oficial de la VCV
 • Tots els trasllats des dels hotels a les activitats programades
 • ‘Welcome pack’ / regal de benvinguda 
 • Llibre de ruta VCV2023
 • Seguiment d'etapes amb cotxe oficial de l'organització
 • Snacks i begudes durant les etapes 
 • Furgoneta de suport tots els dies del viatge 
 • Tour guiat amb bicicleta amb arribada a la meta inèdita de l'etapa regna 
   de la VCV 2023* (*suplement addicional de preu)
 • Servei de guies experts durant els tours guiats 
 • Cotxe i mecànic de suport durant el tour guiat
 • Lloguer bicicleta d'alta gamma
 • Sopar en selecte restaurant a la ciutat de València 
 • Visita guiada a la Ciutat de València
 • IVA
 • Per a acompanyants no ciclistes que no realitzen la programació del dia 
4 de febrer, s'inclou: tiquet 24 hores de Bus Turístic + accés per a visitar el 
Palau Marqués de Dos Aguas + accés per a visitar La Llotja

SERVEIS NO INCLOSOS

 • Vols
 • Qualsevol extra no inclòs en l'apartat anterior
 • Seguiment d'etapa en helicòpter 
 (consultar disponibilitat i preu).
 



INFORMACIÓ I RESERVES

Organització Tècnica CV-Mm 048-V
Pasaje Ventura Feliu, 16. 46007 
València (España) 
info@welcomebike.com
Tel: +34 96 387 09 95
 

FORMA DE PAGAMENT
 
• 50% per a efectuar la reserva en ferma (sense aquest depòsit cap plaça està 
confirmada).
• Resta de pagament, abans del dia 17 de gener de 2023.

El pagament pot realitzar-se: 
 
• Per transferència bancària (manar justificant via mail o avisar-nos quan hagen 
realitzat la transferència) en el següent número de compte:

Cajamar: ES26 30582100172720102492 Titular: Viajes Transvia

• Amb targeta de crèdit (via telefònica indicant numeració i data de caducitat). 

• Amb targeta de crèdit o efectiu en les nostres oficines de manera presencial.
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CONDICIONS GENERALS
   
• L'organització es reserva el dret de cancel·lar el viatge si amb antelació al 
 dia 17 de gener de 2023 no s'ha completat el nombre mínim de persones 
 per a garantir el viatge. En el supòsit de cancel·lació del viatge, per part de l'organització, 
 es retornarien les quantitats entregades a compte pels viatgers. 
• La reserva de places està subjecta a la disponibilitat en el moment d'efectuar la 
 reserva en ferma. 
 
 • Condicions de cancel·lació:  
En tot moment l'usuari pot desistir dels serveis sol·licitats o 
contractats tenint dret a la devolució de les quantitats que 
haguera abonat, tant si es tracta del preu total com d'algun depòsit 
previ, però havent d'indemnitzar a l'agència de viatges organitzadora.  
  
La penalització, per tractar-se d'un viatge combinat, consisteix en: 50€ de despeses 
d'anul·lació més una penalització consistent en el 25% del total del viatge si el 
desistiment es produeix amb menys de 90 dies d'antelació a la data del 
començament del viatge; el 75% entre els dies 30 i 15; i el 100% dins dels 15 dies 
anteriors a l'eixida. 
La no presentació a l'hora prevista d'eixida del viatge suposarà la pèrdua de l'import
total del viatge. 
 
 • L'organització es reserva el dret de cancel·lar totes les reserves si no es completa 
 el nombre mínim de places per a realitzar el viatge als preus 
 anunciats. 
 • Programa previ a l'espera de concretar en definitiu. Una vegada dissenyat 
 d'informar les persones inscrites. 
 • Organització tècnica Viatges Transvia S.L. CV-Mm 048-V 
 • Edició: Agost 2022. Validesa dates indicades en el viatge. 
 • Preu calculat per a grup de 20 persones i amb tarifes a la data d'edició. 
 Qualsevol variació en els mateixos repercutirà en el preu del 
 programa. 
 
 




