Mallorca 2021
Efterårstur til Mallorca onsdag 29.
september – onsdag 6. oktober.

I år har vi flyttet den traditionelle forårstur til efteråret. Det var faktisk oprindeligt, fordi vi ville undgå
konflikt med den planlagte jubilæumstur. Coronaepidemien kom så til og gjorde det umuligt at rejse i 2020
Vi mener at det nu vil være muligt at tage af sted på en god og sikker måde.
Ideen bag årets tur er, at vi tager station samme sted, som de senere år, nemlig Playa de Muro på
nordøstkysten. Turene vi vil tage, vil så være nogenlunde de samme, som de senere år; men landskabet vil
helt sikkert se anderledes ud.
Da der sikkert også i år, kommer nogen med, som ikke har været med før, så lidt om vores fælles rejse: Da
vi bor på helpension, mødes vi alle til morgenmad og aftensmad. Dagens ture aftales afhængig af vejr, vind
og humør ved aftensmaden. Der stilles ikke nogen krav for at komme med os til Mallorca, og heller ikke for
at køre med på de enkelte ture. Til gengæld kan man ikke forvente alternative ruter tilpassede den enkeltes
form og formåen, find sammen med ligesindede.
vi ankommer til hotellet sent om aftenen. Vi vil derfor starte vores cykling torsdag morgen. Når alle har
fået deres cykler, plejer vi at trille en lille tur ind i landet, her finder vi en café for en kop kaffe, derfra køres
hjem ad en længere eller kortere rute efter lyst og kræfter. De øvrige dage finder Knud og Aksel på en tur,
der passer os, så kan man tage med eller lade være. Vi kan også rådgive om alternative ture. Der er rige
muligheder for varierede ture, det kan være hyggeture til de lokale småbyer, eller turen op til klostret i Lluc
(ca. 80 km og omkring 1100 højdemeter). Traditionelt laver vi en af
de sidste dage den flotte tur ud til Cap Formentor, hvor vi kører i
flere hold og prøver at få alle med.

Rejsen dertil.
Vi tager med EasyJet i år
Udrejse: onsdag 29. september kl. 18:45 med ankomst til Palma de
Mallorca kl. 21:55, vi vil så være ved hotellet lidt før midnat.
Hjemrejse: onsdag 6 oktober kl. 15:00 med hjemkomst kl 18:45.
Flyvetiden er 3 timer. Prisen er per 5. juli ca 1400 kr med indskrevet bagage og sædevalg. Der kan spares,
hvis man vælger bagage fra. Det anbefales at man bestiller direkte på EasyJets hjemmeside:
https://www.easyjet.com/da

Opholdet:
Vi har også i år valgt: Grupotel Amapola. Vi vælger også i år All inclusive, dvs. ophold, alle måltider og
drikkevarer til maden og en drink eller to om aftenen.

Prisen for et delt dobbeltværelse er pt. 2500 kr/per person. Der er også mulighed for enkeltværelse.
Hotelelts adresse: C/ Circuit del Lac, 49. 07458 Playa de Muro. Hotellets telefonnummer er +34 971 890
551. Hotelgruppens telefonnummer for reservation m.v. er +34 902 404 444.
Booking via booking portaler eller direkte til hotelgruppen: www.grupotel.com/en/index.html. Prisen er
praktisk taget den samme uanset hvad man vælger.

Transfer lufthavn – hotellet T/R:
Vi bestiller en fælles minibus til at køre os fra lufthavnen og til hotellet ved udrejsen og tilsvarende retur
ved hjemrejsen. Prisen er afhængig af hvor mange vi bliver; men regn med omkring €30 T/R. (I får den
eksakte pris, når vi ved hvor mange vi bliver).

Cykler
Man kan godt tage sin egen cykel med; men vi plejer at leje cykler lokalt hos Huerzler, der har station tæt
på hotellet. Huerzler har et godt udvalg af forskellige cykler og kvaliteten er i orden. På hans hjemmeside
www.huerzeler.com kan man se udvalget og priserne. (Priseksempel for en kulfiber racer er €130 for 7 dage
incl. forsikring).

Sådan kommer du med:
Du skal selv bestille fly og hotel, som angivet, du skal kontakte Aksel når du har bestilt. Cyklerne kan du
vælge selv at reservere, eller Aksel kan gøre det for dig, så skal jeg vide hvilken cykel, du skal have og din
højde. Frist for at være med i den samlede bestilling er 1. september.
Flere har haft vanskeligheder med diverse hjemmesider for bestilling. Du er meget velkommen til at
kontakte Knud eller Aksel, vi kan i de allerfleste tilfælde hjælpe.

Corona forholdsregler:
Corona restriktionerne ændrer sig desværre på næsten daglig basis. I dag er Mallorca grøn hos de danske
myndigheder. I Spanien er der en del restriktioner i kraft. Specielt for indrejse, så kræves udfyldelse af en
specifik formular. Indhold og selve formularen her: https://www.spth.gob.es/more
Mange hilsner Knud og Aksel

Aksel: T: 2280 2522 - mail: aksel@koplev.eu
Knud Hansen: T: 2343 7051 – mail: canongodt@live.dk

