
LET SVÆRMIDDEL

Mallorca byder på både godt klima, smuk natur og varieret terræn. Øen er et helt unikt område for cykling med 
masser af spændende bakker men også med flade områder, som snor sig gennem mange hyggelige landsbyer. 
Mallorca er derfor perfekt til træning af både bjerg- og landevejskørsel.
Vi bor på det 4-stjernede hotel Globales Mimosa, der ligger i Palmanova. Opholdet er med all-inclusive. 

Onlinetilmelding og cykelbestilling senest 1. februar 2022 på www.orslev-cykelrejser.dk 
Spørgsmål kan stilles til Karen Esbo på e-mail: karen@orslevrejser.dk eller tlf. 5598 6004

REJSEFAKTA

Hver dag tager fire hold på ture ad forskellige længder og 
sværhedsgrader. Den ene dag kan man udfordre sig selv med 
flere km og klatre i bjergene, mens man den næste dag kan 
vælge en blidere og kortere rute. Turene ledes af de erfarne 
Team Rynkeby-ryttere Steen Østergaard og Christian Krause. 
Vi følges ad gruppevis ud og hjem. Der er et fælles forplej-
ningsdepot på ruterne, opstillet af vores egen servicebil. 
Depoterne styres af personer, der kender rytternes behov.

Der er infomøde lørdag og tirsdag på hotellet kl. 18.00.

Som tidligere år har vi tirsdag aften arrangeret et fælles 
teambesøg til en restaurant med en spændende lokal menu. 
Tilmelding i forbindelse med informationsmøde lørdag aften.

All inclusive inkluderer
Buffet til morgen, frokost og middag. Snacks og lokale drikke-
varer ad libitum fra kl. 08:00 til kl. 24:00.

Rute
Hver rute har et mål, som kunne være:
1. Kongeetapen – via Port Soller, Puig Major og Sa Calobra 

(slangen) med nogle af verdens smukkeste hårnålesving.
2. En helt unik kysttur via Port Soller, Deira og Valldemossa.
3. Port d´Andratx. - et utroligt mondænt og flot område
4. Klosteret Randa  - ligger på toppen af en ”knold”. Fra top-

pen har man en utrolig flot udsigt over det meste af øen. 
Naturligvis cykler vi af bagvejen op til toppen, da denne 
består af flere korte hårnålesving og er dejlig stejl.

5. Gedestien som efterhånden er et must. En flot tur hvor 
vejen bare bliver smallere og smallere den sidste km.

6. Over Orient og ned til Bunyol – en udfordrende tur.
7. Inca - hvor turen går langs foden af bjergene omkring 

Inca, klosteret Santa Magdalena og retur via Palma.

Cykelleje (INKL. FORSIKRING) og cykelservice
Hvis du vil leje en cykel under opholdet, kan du på modsatte 
side se, hvilken stelstørrelse i cm du skal oplyse ved bestil-
ling. Cyklerne leveres lørdag kl. 13.00 og afleveres fredag kl. 
16.00. Når vi har fået cyklerne, kører vi en tur med start kl. 
14.00 for de, som har taget et morgenfly fra Danmark. Fra 
lørdag til fredag vil der om eftermiddagen være en cykel-
mekaniker til rådighed til småjusteringer. Reservedele kan i 
begrænset omfang købes på stedet. 
I cykelkælderen er der begrænset kapacitet til opbevaring af 
cyklerne. Det er tilladt at opbevare cyklerne på værelset.

Transport af egen cykel tur/retur Mallorca
Adressen for aflevering/afhentning af din cykel  i København 
hhv.  Kolding oplyses 1 måned før afrejse.
Cykel skal afleveres 19.april 2022 og afhentes 11.05.2022
Transport med cykeltrailer. Begrænset antal pladser. 
Cykeltransport.   Eet afleveringssted i København. Kr. 700,-
Cykeltransport.  Eet afleveringssted i Kolding. Kr. 700,-

8 DAGES CYKELEVENT
AFREJSE/HJEMKOMST
30. april - 7. maj 2022
Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr.  4.985,-
Enkeltværelsestillæg    kr.   1.665,- 

REJSEFAKTA

• 7 x overnatning
• All inclusive på hotellet
• Forplejning fra servicebil under cykelturene
• Erfarne holdkaptajner
• Cykelmekaniker lørdag - fredag om eftermid-

dagen
• Lovpligtige skatter og afgifter
Flytransport er ikke inkl. i rejsens pris. 

Hold 1: for ryttere, der ønsker en udfordrende dag 
med mange højdemeter og højt tempo. 
Hold 2: for ryttere, der ønsker et mere moderat 
tempo men en udfordrende rute - enten kortere 
eller identiske i forhold til hold 1.
Hold 3: for ryttere, som cykler kortere ruter og et 
lavere tempo end hold 2.
Hold 4: for de ryttere, som ønsker en  tur, hvor en-
hver kan være med i et lavt tempo. 

Cykelleje af Carbon racercykel  50/34 crank, 
11/32 cassette inkl. forsikring                    kr. 1.390,-
Cykeltransport tur/retur   kr.    700,-

Hotel Globales Mimosa 
Av. de Cas Saboners 28
E-07181 Palmanova.
4* hotel ved Palmanova-stranden med stor udendørs 
swimmingpool, solterrasse, tennisbane, buffet-re-
staurant, bar ved poolen og snackbar. Værelserne har 
aircondition, tv og balkon med udsigt over swimming-
poolen eller resortet

MALLORCA

PRISEN INKLUDERER

TILKØB

SVÆRHEDSGRAD

OM HOTELLET
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BETALING
Depositum udgør en tredjedel af rejsens pris og skal
betales 14 dage efter bestilling. Når depositum er betalt 
anses bestillingen som bindende.
Restbeløbet betales 30 dage inden afrejse.
Pandemi Covid-19: 
Såfremt Udenrigsministeriet fraråder al unødvendig rej-
seaktivitet til destinationen eller hvis destinationslandet 
kræver karantæne kan rejsen annulleres op til afrejseda-
gen.
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Billedet af cyklen er kun et eksempel


