
 

Information 
 

Bookingkode:  SPA1 
 
Turnavn:  Mallorca 
 
Turtype:  Individuel tur 
 
Varighed:  8 dage 
 
Startdatoer:  6/3 – 21/6 2015 
 og 4/9 – 18/10 2015 
 
Startdage:  fredag og søndag 
 
Samlet længde:  ca. 310 – 320 km 
 
Overnatning:  6x 4* og 1x 3* hoteller 
 
Rutekarakteristik:  Let tur 
 
 
 
  

Mallorca – en charmerende, smuk ø i Middelhavet  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her rummer naturen alt, hvad kunstnere drømmer om, 

og på jeres tur rundt på øen vil I møde fascinerende 

kultur og historie, blændende farver i kunsten, 

sandstrande med bizarre stenformationer og smukke 

solnedgange. 
 

Dag 1.  Ankomst til Playa de Palma 

Velkommen til Mallorcas største by, som er godt placeret på øens 

sydøstkyst og byder på badestrande og en fantastisk udsigt! Nyd en tur 

rundt i den hyggelige kystby, og gør jer klar til de næste dages cykeltur, evt. 

med en frisk dukkert. Havvandet er helt klart, så der er ingen grund til at 

blive på det tørre. 

 

Dag 2.  Playa de Palma – Colònia Sant Jordi, 55 km 

Dagens første aktivitet er et velkomstmøde, hvor I bliver præsenteret for  

turen og dens forskellige dagsetaper. Herefter går turen langs kysten til  

Capocorp Vell, hvor arkæologiske fund viser, at øens oprindelige 

befolkning har boet. Vindmøller markerer vejen videre til de hvide og pink 

saltsøer, hvorfra turen fortsætter og ender ved de klare kyster i Colònia 

Sant Jordi. 

 

Dag 3.  Colònia Sant Jordi – Porto Cristo, 60 km 

Dagens rute går gennem Ses Salines til en botanisk have ved den 

billedskønne bugt ved Cala Santanyi, hvor udsigten gør det til et oplagt 

sted at holde pause. Senere fortsætter turen gennem små fiskerlandsbyer 

til den berømte, naturlige bro ’Es Pontas’, og videre til Porto Cristo med den 

fantastiske Dragegrotte.  

 

Dag 4.  Porto Cristo – C’an Picafort, 65 km 

I dag kører i gennem den hyggelige, søvnige by Son Carrio på vej til 

Manacor, som er kendt for sine karakteristiske Majoricas-perler og keramik. 

Turen fortsætter gennem Santa Margalida og noget af øens smukkeste 

natur videre til C’an Picafort. 

 

Mallorca rundt på cykel 

Oplev den autentiske og fascinerende Middelhavsø 

Mallorca med maleriske bugter, fiskerlandsbyer, 

grotter, kirker og vindmøller - både det velkendte 

Mallorca og øens ukendte sider. 

2015 



 

 

Rejsetype: 
 

Turens dagsstrækninger er tilrettelagt så det er muligt at 

gøre stop undervejs og tage turen i jeres eget tempo. 

Cykelturene er ikke guidede, og mellem start- og slutpunkt er 

I derfor frie til at følge ruteforslagene i større eller mindre 

grad. 

 

Afrejsedatoer i 2015: 
 

Denne tur kan startes hver fredag og søndag fra februar til 

juni og igen fra september til oktober. Se rejseperioder i 

prislisten. 

Dag 5.  Dagstur til Port de Pollenca og Alcúdia, 45 km 

Skulle der være behov for en hviledag, er chancen der nu! Brug 

en afslappet dag i byen, eller tag på en dagstur til kystbyen Port 

de Pollenca. Turen går bl.a. gennem et naturreservat med et 

fascinerende fugleliv og til Alcúdia, som er øens ældste by, før 

turen slutter tilbage i C’an Picafort.  

 

Dag 6.  C’an Picafort – Port de Sóller, 50 km + bus 

Dagens tur starter med at dreje ind i landet til bjergene Sierra 

de Tramuntana. For at undgå stigningen vil en bus kører jer op 

til Lluc-klosteret i 1.200 meters højde. Herfra går turen videre til 

Fornalutx, hvor I kan nyde et fremragende paella-måltid frokost 

(inkl.). Herefter fortsætter I videre gennem Spaniens 

eftersigende smukkeste by, og videre gennem appelsin- og 

citron plantager til Port de Sóller. 

 

Dag 7.  Port de Sóller – Playa de Palma, 10 km + bus 

Turens sidste strækning skyder genvej med veterantoget 

gennem appelsindalen, der nødvendiggjorde jernbanen og få 

en fantastisk udsigt over øen. Afslut turen med en kort cykeltur 

det sidste stykke mod Palma og få en guidet tur rundt i den 

smukke gamle by. 

 

Dag 8. Playa de Palma 

Efter morgenmad og check ud på hotellet er turen slut for denne 

gang. Overvej at forlænge opholdet et par dage, og gå på 

opdagelse på Mallorca på egen hånd.  

 

 

Praktisk rejseinformation: 
 

Med fly: 

Der er flere daglige afgange fra Danmark til Palma 

med en direkte flyvetid på omkring tre timer. 

Lufthavnen ligger tæt på byen, og det er derfor nemt at 

komme resten af vejen til hotellet med enten taxa eller 

bus.  

 

I egen bil: 

Det er muligt at køre til Mallorca, hvis man vel og 

mærke påregner en sejltur med færge fra Spaniens 

fastland. F.eks. er der ca. 2.000 km til Barcelona, 

hvorfra færgen sejler til Palma. Umiddelbart er 

flyveturen den mest oplagte form for transport, men i 

tilfælde af at turen skal kombineres med andet på 

fastlandet, eller at der af andre årsager er behov for at 

medringe en bil, kan dette også lade sig gøre. Dog er 

det også mugligt at leje en bil direkte på øen. 



 

  

 

Cykler: 
 

Udlejningscyklerne er gode turcykler med håndbremse, 

som alle har en medfølgende cykeltaske. Endvidere kan 

der lejes el-cykler, børnecykler og andet børneudstyr, 

hvilket dog findes i et begrænset omfang og derfor skal 

bestilles i god tid i forvejen.  
 

Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så tilfælde er 

det på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af 

cyklen. 
 

Cykelhjelm er lovpligtig i Spanien uden for byområder. Af 

sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og 

voksne til at medbringe og bruge en hjelm og køre forsigtigt 

både i og uden for byerne. 

 

Inkluderet i rejsens pris: 
 

 7 nætter på 4* hoteller (dog 3* i Port de Soller) med 

eget bad og toilet 

 7x morgenmad, 6x middag (buffet) og 1x paella-

frokost inkl. vin (oftest i Fornalutx) 

 Velkomst- og informationsmøde med guide 

 Bagagetransport mellem hotellerne 

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort 

 Særlig skiltning for rutens gæster 

 Transfer over Tramuntana-bjergkæden til Lluc-

klosteret 

 Billet til en tur med det nostalgiske veterantog, Røde 

Lyn, fra Sóller til Palma 

 Byrundtur i Palma de Mallorca 

 Service hotline 

 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Din rejse til/fra Playa de Palma og Mallorca 

 Evt. parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil 

 Cykelleje 

 Drikkevarer 

 Personlig rejseforsikring 

 Adgang til museer, attraktioner m.m. 

 

 
 

 

Generel information 
 
 

 Cykelturene er uden guide. 

 De angivne distancer er beregninger af de anbefalede 

ruter og mulige omveje 

 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret og 

gøre det muligt ikke at fare vild på ruten 

 

Overnatning og halvpension 
 

På turen foregår seks overnatninger på 4* hoteller, og en 

enkelt overnatning i Port de Soller på et 3* hotel. 

Halvpension med 7x morgenmad, 1x paella-frokost og 6 

middage (buffet) er inkluderet i turen. 

 



 
 

Priser: 
 

 

 

  Sæson 1 

6. - 15. marts + 

12. 18. oktober 

Sæson 2 

16. mar. - 26. apr. + 
28. sep. - 27. okt. 

 

Sæson 3 

27. apr. - 21. jun. 
+ 21. - 27. sep. 

Sæson 4 

4. - 20. sep. 

Pris per person i dobbelt-

værelse 

 

DKK 5.150 5.650 6.025 6.200 

Pris per person i enkelt-

værelse 

 

DKK 6.450 6.950 7.525 7.700 

 

Halvpension  

 

DKK Inkluderet 

 

Leje af cykel 7/21 gear DKK 625 

Leje af el-cykel DKK 1.285 

 

  Marts - april Maj - Juni September 

Ekstra overnatning i Playa 
de Palma i dobbelværelse 

 

DKK 450 550 675 

Ekstra overnatning i Playa 
de Palma i enkeltværelse 

 

DKK 640 775 950 

 

 

Grupperabat 5% ved mindst 8 personer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller 

togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud. 

 

 

 


