Mallorca – kust och inland 2020
Med 7 övernattningar. Ca 270 km. Medelsvår.
Mallorca är sedan länge en favorit, både för oss svenskar och internationellt. Dess sköna
badstränder, stilla små havsvikar, vackra bergsområden och livliga badorter har något för
varje besökare.
Denna grönskande ö i Medelhavet med en 2000-årig historia, har en speciell charm och
lockar besökare nästan året runt. Lika hektiskt som det kan vara i de berömda
badorterna, lika stilla är det uppe i bergen. Olivodlingar, apelsinlundar och sömniga små
byar möter er på er cykelfärd i inlandet, glimrande havsvikar och vita sandstränder i
kustlandskapet. Höjdpunkter på resan är de rosa saltsjöarna i Colonia Sant Jordi liksom
de spektakulära drakgrottorna i Porto Cristo.
Cyklingen är normalsvår
Cyklingen är normalsvår. 3 på en 4-gradig skala. Genomgående kuperat men utan längre
uppförsbackar. Mestadels på mindre vägar, bruksvägar och mindre cykelvägar, alltid
med så lite trafik som möjligt. Huvuddelen är asfalterade vägar. Total längd 325 km.
Hotell
Ni bor på 4-stjärniga hotell förutom dag 5 och 6 då ni bor på s.k Rural hotels, lanthotel i
Finca-stil
Resstart
Lördagar 29/2 – 20/6 samt 29/8 – 24/10 2020
Resstart = första övernattningen
Resa hit:
Med flyg till Palma de Mallorca.
Flygbiljetter bokar ni enklast och billigast via nätet.

Bagagetransport ingår

Program
Avresedatum: lördagar 29 februari - 20 juni samt 29 augusti - 24
oktober 2020
Dag 1 - LÖRDAG. Ankomst Playa de Palma.
Ni tar enklast en taxi från flygplatsen till ert hotell.
Dag 2 - SÖNDAG. På cykel till Colonia Sant Jordi. (ca 55 km)
Kl 09.00 Informationsmöte och cykelutlämning med vår lokala samarbetspartner på ert
hotell. Ni börjar er cykeltur längs med kusten till Capocorp Vell, där man kan se rester av
ursprungsbebyggelsen på Mallorca. Vidare till saltfälten på Llevanten med dess rosavitskimrande saltsjöar. Den vita sandstranden ”Es Trenc” anses vara den vackraste på
hela Mallorca och mer stränder väntar i Sant Jordi.
Dag 3 - MÅNDAG. Colonia Sant Jordi – Porto Cristo. (ca 55 km)
Vidare över saltfälten ”salinas” via en botanisk trädgård till bukten vid Cala Santanyi.
Genom små fiskebyar kommer ni till Porto Cristo, en omtyckt semesterort med berömda
grottor. Cuevas del Drach, ”drakgrottorna” är ett vackert grottsystem, ca 2 km långt med
tusentals fantastiska stalagmiter och stalaktiter och tre kamrar. Övernattning i Porto
Christo eller dess omgivningar.
Dag 4 - TISDAG. Porto Cristo – Can Picafort. (ca 60 km)
Färden går vidare genom den lilla sömniga byn Son Camino till Manacor, där de
berömda Mallorcapärlorna tillverkas, och som sälj i de många souvenirbutikerna. Vidare
överPetra, där ni får en mallorkinsk middagssnack, Santa Magalida till Can Picafort med
underbara sandstränder
Dag 5 - ONSDAG. Can Picafort – Inlandet/Inca. (ca 35-65 km)
Underbara vägar tar er längs världsarvet Tramuntana. Bergskedjan bildar bakgrund till
olivodlingar och små gömda dalar. Ett stopp kanske vid de berömda droppstensgrottorna
vid Campanet.
Här skall ni övernatta i två nätter på s.k. lanthotell, trevliga hotell i Finca-stil.
Dag 6 - TORSDAG. Utflykt runt Puig de Inca. (ca 55 km)
Dagens cykeltur tar er runt det 300 meter höga Puig de Inca. Genom apelsin- och
olivodlingar kommer ni till ett flertal mallorkinska byar med de typiska stenmurarna och
de små torgen, där man gärna stannar till en stund.
I vinbyn Binissalem rekommenderar vi ett besök, här framställs de mest kända vinerna
på ön och man kan provsmaka i någon bodega. Torsdagar är marknadsdag i Inca,
framförallt lädervaror, Inca kallas även ”läderstaden”.
Dag 7 - FREDAG. Inca – Playa de Palma. (ca 35-65 km )
Idag får ni uppleva kontrasten mellan inlandet och den livliga kusten när ni åter är
tillbaka i Playa de Palma.
Staden Palma är flera tusen år gammal och döptes redan av romarna till Palmeria. Sevärt
är La Seu – Katedralen, påbörjad år 1231. Världens enda katedral som vetter åt Mekka. I
Gamla stan ”Casco Antiguo” kan man flanera i timmar bland den gamla bebyggelsen men
även se de fina palatsen, designhotellen och barerna.
Dag 8 - LÖRDAG. Hemresa

Vad kostar resan ?
Priset gäller per person i svenska kronor.
Utresa: LÖRDAG
29/2-13/3 14/3-3/4, 4/4-29/5
30/5-20/6
17-24/10 26/9-16/10 29/8-25/9
Dubbelrum,
inkl frukost

7 650 kr

8 250 kr

9 200 kr

9 900 kr

Tillägg enkelrum

2 750 kr

2 750 kr

2 750 kr

2 750 kr

Halvpension x 7

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Cykelhyra, inkl cykelförsäkring

975 kr

975 kr

975 kr

975 kr

Elcykel

2 100 kr

2 100 kr

2 100 kr

2 100 kr

27-vx cykel PLUS

1 400 kr

1 400 kr

1 400 kr

1 400 kr

Eventuell turistskatt "citytax" kan tillkomma. Betalas direkt till hotellen.

Allt detta ingår:


7 övernattningar på 4-stjärniga hotell inkl. frukostbuffet.
(Dag 5 och 6 lanthotell, ej klassificerat)



Vid halvpension 7 x middagsbuffet.



Bagagetransport mellan hotellen.



Information av vår lokala samarbetspartner samt kartmaterial
och vägbeskrivning på engelska.



Egen skyltning av cykelvägarna.



Mallorkinsk lunchsnack i Petra.



Service – Hotline.



GPS-data på begäran.

Våra uthyrningscyklar på Mallorca
Cyklarna är av hög standard, dam, herr samt på vissa turer unisex, 21-växlade cyklar
med handbroms. Möjlighet finns även att hyra elcykel. Cykelförsäkring ingår
Det finns också en tredje variant, PLUS som innebär högre komfort på sadel, bromsar,
upphängning, 27-växlar.
Alla cyklar är utrustade med styrledsväska, cykelväska, lås samt ett litet reparationsset.
Om detta inte skulle räcka, kan ni ringa vårt servicenummer.
OBS! För att få rätt cyklar behöver vi veta er längd. Meddela detta vid bokningstillfället.
Tag med hjälm på resan!
Hjälmtvång i Spanien.

Damcykel

Herrcykel
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