Træningstur til Mallorca 14. - til 21. maj 2019
Unik cykeloplevelse i Mallorcas skønne natur

Pedalatleterne indbyder hermed alle medlemmer til en spændende cykeluge på Mallorca i maj måned
2019. Turen er tilrettelagt som en cykeluge med masser af oplevelser på nordøen i området omkring
Can Picafort. Turen er ligeledes et gensyn med Blue Bay Resort i samme område. Blue Bay har i
mellemtiden skiftet navn til Valentin hotel Playa del Muro!

Pris Pr. person i delt bungalow vil ligge i omegnen af 4950,- kr.
I prisen er inkluderet: flyrejse direkte fra København til Palma de Mallorca og retur. Transfer fra
lufthavnen og til Valentin Hotel samt ½ pension (buffet med masser af sunde muligheder).
Der er afgang tirsdag d. 14.05 kl. 06.00 og hjemkomst tirsdag d. 21.05. kl. 12.55. Disse datoer/tider
ligger fast. For at holde den meget lave pris flyver vi med SAS fra CPH og booker direkte på Valentin
Hotel.
Valentin Hotel i Can Picafort ligger på nordsiden af øen - tæt på Alcudia. Et ressort med ca. 120
bungalows indrettet med soveværelse, badeværelse og alrum med lille køkken. Hver bungalow har
terrasse. Der er WI-FI i hele området. Strand og supermarked ligger 300 meter fra ressortet, og der
er ca. ½ km. til Can Picafort.
Valentin Hotel bruges af mange cykelryttere, da det ligger perfekt i forhold til både "flade" og
bjergrige ruter. Der er 25 meter pool både til svømmere og ”badende”. Program for cykelturene
præsenteres i april måned på infomøde. Vi kører i hold alt efter tempo og deltagerantal. Det betyder
at træningsturene bliver tilrettelagt, så alle kan være med både i det flade og i det bjergrige terræn.

Der vil være mulighed for at leje cykler i Can Picafort hos vores gode samarbejdspartner Wheelsport!
Der tilbydes to typer Carboncykler dels med Shimano 105 udstyr dels med Ultegra Disc.

Prisen vil være i nærheden af 125 Euro for 105 og 150 Euro for Ultegra Disc.
Turen arrangeres af Pedalatleterne - for Pedalatleter, men familiemedlemmer er som altid velkomne
til at deltage i turen.
Medrejsende sørger selv for at arrangere biludflugter, vandreture, cykelture mm., men jeg står gerne
til rådighed med råd og vejledning.
Der kan lejes biler - meget billigt - i receptionen.

Pedalatleterne er udelukkende formidler af rejsen og kan ikke drages til ansvar for hændelser på
rejsen m.m.
Du skal selv sikre dig, at din personlige rejse- og afbestillingsforsikring gælder, når rejsen arrangeres
af Pedalatleterne.
Den meget fordelagtige pris er betinget af en hurtig tilmelding (SAS frist).
Det betyder, at interesserede bedes kontakte mig for bestilling senest den 20 sep. 2018.
Jeg kan træffes på tlf. 40174588 eller peter.froeslev@skolekom.dk
Jeg har pt. 35 pladser til omtalte pris på kr. 4950,- og de sælges efter først til mølle princippet.
Efter den 20. sep. fremsendes der en bindende tilmelding, hvor de oplysninger, jeg har brug for, vil
fremgå.
Samtidig skal der indbetales et depositum på 1000,- kr. for tilmelding.
Personer, der ønsker at bo sammen, giver mig besked sammen med bestillingen. Som sagt er prisen
beregnet på baggrund af to personer i en bungalow. Ønsker man at bo alene vil prisen stige med 19
euro pr. dag - eller ca. 1000,- kr. i alt.
Oplysninger vedr. cykelleje udsendes senere!
Bedste pedalhilsen
Peter Frøslev

