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Baja Bikes, het eerste Nederlandstalige fietstoerbedrijf in
Barcelona, heeft haar deuren geopend in Valencia. Na ruim drie jaar groei in de

Catalaanse hoofdstad, brengen de Nederlandse ondernemers Eric Castien en

Rigtmar Brandenburg het concept van “stadstoers per fiets in je moerstaal” naar
de Valenciaanse stad van wetenschap en kunst.

Afgelopen maand opende Baja Bikes haar
deuren in de derde stad van het land: Valencia.

Onder de naam Baja Bikes Valencia hebben
afgelopen week de eerste Nederlandse

fietsers een tocht gemaakt.

Valencia is een stad in opkomst. De immense

groei die Barcelona op toeristisch gebied sinds
1992 doormaakte wordt in Valencia beschouwd
als blauwdruk voor succes. De America´s Cup,

het fijne strand, de oude binnenstad, de
rijkgevulde keuken, de drooggelegde rivier, La
Ciudad de las Artes y de las Ciencias en de

plaatselijke voetbaltrots zorgen voor een
perfecte basis voor een stedentrip die voldoet
aan ieders wensen.

Baja Bikes begon in 2005 toen Eric Castien merkte dat er een behoefte was aan

fietstours in het Nederlands door Barcelona. Hij startte met Baja Bikes Barcelona een
formule: kleine groepen in het Nederlands in drie uur op de fiets door Barcelona
begeleiden. Tijdens deze tochten nam hij klanten mee in het verhaal dat Barcelona

heet, gezien door de bril van een Nederlandse local in Barcelona. De touroperators
OAD Reizen, De Jong Intra en Sunair maken gebruik van Baja Bikes. Vanaf nu kun je
dus ook fietsen in je moerstaal in Valencia.

www.bajabikesvalencia.com
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