Allerød Cykelklub

Rejs på ferie og tag cyklen med til

Mallorca
Afrejse 13. maj 2023 – Hjemrejse 20. maj 2023
Sidste frist for
tilmelding
20/12 2022

Mallorca er uden tvivl cykelmotionisternes paradis og bør opleves af alle
med den mindste passion for cykling. Vi cykler sammen på den fantastiske
solskins-ø og får prøvet kræfter med det smukke og alsidige landskab.
Formen bliver for alvor testet og det er umuligt ikke, at køre sig i endnu
bedre form på denne tur.

Ophold på Hotel Eix Lagotel
Hotellet ligger i rolige omgivelser med udsigt til et fantastisk landskab, samt til områdets flotte sø. Man kan nyde udsigten fra hotellets
to poolområder og benytte sig at fitness, jacuzzi og sauna. Læs mere.
Earlybird

Pris for ophold
Pris pr. pers. i delt
dobbeltværelse med
halvpension:
kr.

Bestil senest 1/11
og få rejsen til
kr.

5.899

6.099

Prisen inkluderer
→ Fly fra Københavns
Lufthavn – t/r
→ Ophold på Hotel Eix Lagotel
→ Halvpension
→ Transfer til og fra hotellet
→ Dansktalende
rejselederservice
→ 1 stk bagage + 1 stk
håndbagage
→ Obligatorisk cykelpakke

Mulige tilkøb, pris pr. pers.
→ Afbestillingsforsikring: kr. 349
→ Rejseforsikring: kr. 399
→ Mad ombord på flyet
t/r: kr. 200
→ Cykeltransport på flyet
(begrænset antal) t/r: kr. 900

Tillæg for eneværelse i dobbeltværelse pr. person kr. 900

Spørgsmål?
Cykelpakke indeholder
→ Fri brug af cykelrummet, som er låst
og videoovervåget
→ Individuel cykellås
→ Mulighed for at låne værktøj til
reparationer og rådgivning til
reparation
→ Fri brug af pumpe og kompressor
→ Et sted til at vaske og rengøre din
cykel
→ Gratis opfyldning af din vandflaske
om morgenen

Har du spørgsmål til turen, er
du velkommen til at kontakte
Benjamin Hesselberg på
Benjamin.hesselberg@gmail.com
eller telefon 30 68 47 14.

Tilmelding
Tilmelding skal ske til Bravo
Tours’ gruppeafdeling på
gruppe@bravotours.dk eller
telefon 96 27 37 77.
Ved tilmelding oplyses navn
som i pas, fødselsdato, adresse,
telefonnr. og mailadresse.

Vi tager forbehold for udsolgte pladser samt tastefejl i tilbuddet. Der henvises endvidere til de generelle bestemmelser på www.bravotours.dk.

