Forårstur til Mallorca 2018:

lørdag 28.april - søndag 6. maj

Vi har i år valgt at bo samme sted som de senere år i det nordøstligste hjørne af Mallorca ved Alcudia bugten, nærmere betegnet i Playa de Muro. Her er cykeludlejning tæt på og hotelmuligheder
til rimelige priser.
Området er cykelmæssigt ideelt for
et "blandet selskab": Kører man
sydøst på ind i landet er der relativt
fladt, og de små
byer som ligger her
er næsten uberørt
af turismen. Kører
man derimod mod
nord kommer man let til den bjergkæde som går langs Mallorcas nordkyst her er der udfordringer
nok.
Rejsen er i princippet en bestil-selv-og-tag-med-rejse, hvor man selv individuelt bestiller fly og hotel, dog vil Aksel og Knud H. meget gerne være behjælpelig med bestillingen for de som ikke er
stive i it.

Rejsen dertil:
Vi har i år valgt eftermiddags afgange, så vi ikke skal meget tidligt op hverken til ud eller hjemturen. Turen bliver med Norwegian
Udrejse: lørdag 28 april kl. 16:45 med
D83666 (fremme 19:45)
Hjemrejse: søndag 6. maj kl. 16:45 med
D86672. (også hjemkomst 19:45)

Prisen er 5 nov. DKR 1491 excl. bagage. Bagage koster 200 kr. per vej. Dvs. i alt 1891.
Priserne varierer meget med tid, så regn
med ca. 2000 kr. per person ved sen bestilling (men nogen gange kan man få billetten
meget billig også senere).

Opholdet:
Vi har valgt et alternativt hotel i forhold til sidste år: Grupotel Amapola 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.
Som de andre år indlogerer vi os med halvpension, så vi alle er sammen til morgenmad og aftensmad. Hotellet er i samme kæde som det vi har benyttet de sidste 2 år, det er noget billigere, da det ligger 300 m fra
stranden.

Prisen for opholdet afhænger selvfølgeligt af hvilket type værelse man ønsker.
Vi har fundet disse priser 5/11 for de 8 overnatninger:
•
•
•

For 2 personer i dobbelt værelse med dobbeltseng inkl. halvpension hos Expedia.dk: 4.366
For 2 personer i delt dobbeltværelse med 2 enkelt senge inkl. halvpension hos Booking.com: 4.645
Enkeltværelse inkl. halvpension hos Booking.com: 3096. kr.

Vi har også undersøgt prisen ved bestilling direkte hos hotellet; men der udbyder de for tiden kun værelser
med All inklusive (helpension).
Til alle ovennævnte priser kommer € 1,10 per person per nat i turistskat, d.v.s. 66 kr. for de 8 nætter
Som de andre år tilbyder jeg at reservere transfer mellem lufthavnen og hotellet, regn med ca. €30 T/R
(principielt gives der ikke rabat for enkelttur; men hvis man
kan finde sammen to og to er det OK)

Cykel bestilling
I 2016 bestilte vi cykler så sent at racercyklerne var udsolgt, så
for 2018 bestiller vi cykler tidligere ca. 1. februar. Meld derfor
ud i god tid omkring cykler. For jer som først bestemmer jer
senere, kan jeg også godt bestille cykler; men 2. omgang bliver
først til april, da jeg ikke kan påtage mig ”klat” bestillinger, og
så må vi se hvordan det går. Til cykelbestilling skal bruges hvilken cykeltype i ønsker og jeres højde.
Om Cyklerne
Som sædvanlig lejer vi cykler hos Max Hürzeler se eventuelt
http://www.huerzeler.com/en for yderligere information. Jeg
regner med at vi lejer fra søndag og til og med den følgende
lørdag. I princippet kan man leje en ekstra dag og så også
komme ud og cykle på afrejse søndagen.
Der er i år flere at vælge imellem at vælge imellem: En racer med kulfiber ramme, Di2 el skifte gear og skivebremser, en kulfiber racer med Ultegra gear, en tilsvarende aluminiumracer og som noget nyt en aluminiums ”halvracer” med flat styr. Carbon raceren koster €135 for 1 uge og alu cyklerne €105 for 1 uge. Der er
også sportscykel med fladt styr og Tiagra triple til €95 for ugen. Til alle priser kommer forsikring til € 10 (€15
for kulfiberraceren). Udover lejepriserne og forsikringen kommer så diverse tillæg fordi vi ikke bor på hans
hotel regn med ca. €25 incl. forsikringen. Cyklerne er alle næsten nye og generelt i god kvalitet.

Samlet økonomi per person:
Regn med 2000 kr. for fly, 2300 kr. for ophold i delt dobbelt værelse, 225 for transfer og 1000 kr. for cyklen
I alt 6000 kr. plus drikkevarer til maden, lommepenge m.v.

Vi ses på Mallorca til maj!
Husk at give besked, når I har besluttet at i tager med og har bestilt.

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

