
LÄTT SVÅRMEDIUM

Mallorca bjuder på ett fantastiskt klimat, vacker natur och en varierad terräng. Ön är ett helt unikt område för 
cykling med massor av spännande backar, men det finns också flacka områden med vägar som vindlar sig fram 
genom många trevliga små byar. Mallorca är därför perfekt för cykelträning både i berg och på landsväg.
Vi bor på Hotel Globales Mimosa, som ligger i Palmanova och boendet är all inclusive. 

Online anmälan och cykelbokning  senast 1 mars 2021 på www.orslev-cykelrejser.dk
Frågor kan ställas til Karen Esbo via email: karen@orslevrejser.dk eller tlf. +45 6163 4220

RESEFAKTA

Varje dag finns tre grupper som ger sig ut på turer med 
varierande längd och svårighetsgrad. En dag kan man alltså 
utmana sig själv och cykla flera kilometer och klättra upp 
längs bergssidorna och dagen därpå kan man välja en lättare 
och kortare rutt. Cykelturerna leds av erfarna Team Rynkeby 
kaptener,  och vi cyklar gruppvis både ut och hem. Vi gör ett 
gemensamt matstopp längs rutterna och maten dukas upp 
av vår egen servicebil. Matstoppen organiseras av erfaren 
servicepersonal, som vet vilka behov cyklister har.
Lördag och tisdag kl. 18.00 anordnas ett informationsmöte 
på hotellet.

ALL INCLUSIVE INKLUDERAR
Frukostbuffé, lunchbuffé, middagsbuffé. Snacks og dryck 
(lokala märken) finns tillgängligt från 08.00 till 24.00.

RUTT
Alla rutter har ett mål. Det kan t.ex. vara:
1. Kungaetappen som går via Port Soller, Puig Major och Sa 

Calobra (ormen) med några av världens vackraste hårnål-
skurvor

2. En helt unik tur via Port Soller, Deira och Valldemossa.
3. Det mycket mondäna området runt Port d ́Andratx.
4. Klostret Randa som ligger på en bergstopp. Från toppen 

har man en fantastiskt fin utsikt över större delen av ön. 
Vi cyklar naturligtvis bakvägen upp till toppen, eftersom 
den består av flera korta hårnålskurvor och är oerhört 
brant.

5. Getstigen som helt enkelt är ett måste. Det är en spän-
nande tur där vägen bara blir smalare och smalare den 
sista km.

6. Turen går igenom Orient och ner till Bunyol. En vacker 
och tuff tur.

7. Turen går längs foten av bergen till Inca och klostret San-
ta Magdalena med retur via Palma.

FLYGTRANSPORT
Individuell ankomst och avresa från Mallorca den första 
respektive åttonde dagen. Flyget ingår inte i resans pris, tänk 
på att flygpriserna varierar med utbud och efterfrågan. 
I rådande situation är det extra viktigt att kontrollera avbok-
ningsreglerna för flyget då resan kan ställas in fram till dagen 
innan avresa. 

CYKELHYRA
Beställa din cykel snart det finns begränsat antal. Om du vill 
hyra en cykel under vistelsen kan du se på motsatt sida vilken 
ramstorlek i centimeter som du ska ange vid beställning. 
Cyklarna levereras på lördag kl. 14.00 och återlämnas på 
fredag kl. 16.00. Det kommer att finnas en mekaniker 
tillgänglig lördag - fredag på eftermiddagarna för små ju-
steringar. Reservdelar kan köpas i begränsad utsträckning 
på plats. I källaren är där begränsad kapacitet för att lagra 
cyklarna. Cyklar är tillåtna på rummet.

8 DAGARS CYKELEVENT
AVRESA/HEMKOMST
24 april - 1 maj 2021
Pris pr. person i delat dubbelrum          DKK  4.985,- 
Enkelrumstillägg              DKK   1.665,- 

RESEFAKTA

• 7 x övernattningar
• All inclusive på hotellet
• Mat från servicebil under cykelturerna
• Erfarna road captains
• Skatter och avgifter enligt lag
• Mekaniker lördag-fredag på eftermiddag  

FLYTRANSPORT INGÅR INTE I RESANS PRIS

GRUPP 1: för cyklister som vill ha en krävande dag 
med många höjdmeter i högt tempo.
GRUPP 2: för cyklister som vill ha ett mer mode-
rat tempo, men ändå vill ha en tuff rutt - antingen 
lite kortare eller identiska som grupp 1 cyklar.
GRUPP 3: för cyklister, som vill cykla lite kortare 
rutter och i ett lägre tempo än grupp 2.

Cykelhyra per cykel: 1.390,- DKK
Flyg Köpenhamn - Palma de Mallorca tur och re-
tur inklusive 1 st. bagage 23 kg och ett handba-
gage 8 kg OBS: Begränsat antal flygbiljetter och 
det är inte möjligt att ta med egen cykel.
Pris per person: 3.225 DKK

Hotel Globales Mimosa 
Av. de Cas Saboners 28
E-07181 Palmanova.
4* hotell vid stranden i Palmanova. Hotellet har 
en stor utomhuspool, solterrass, tennisbana, 
bufférestaurang, poolbar och snackbar. Rum-
men har balkong med utsikt över swimming-
poolen eller resorten, luftkonditionering och tv. 

MALLORCA

PRISET INKLUDERAR

VALFRIA TILLKÖP

CYKELGRUPPER

OM HOTELLET

Teknisk rejsearrangør: Ørslev Cykelrejser A/S, Københavnsvej 347, DK-4760 Vordingborg
Tlf.+45 5598 6004  •  E-mail: info@orslevrejser.dk • Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1711

Depositionen utgör en tredjedel av resans 
pris och ska inbetalas senast 1 mars 2021. När 
depositionen har betalats är köpeavtalet för re-
san bindande. Slutbetalningen ska vara Örslev 
tillhanda senaste 30 dagar innan avresan.
Pandemi/Covid-19 : Om utrikesministeriet av-
råder all onödig  reseaktivitet till destinationen 
eller om destinationslandet kräver karantän kan 
bokning avbrytas fram till planerat avreseda-
tum. Betalt belopp återbetalas.

BETALNING
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The picture of the bike is only an example


