
Ophold på Ivory Playa (Bravo kategori 4)
Pris pr. person i uge 12 2018
ved 2 personer i 2-værelses lejlighed 
med halvpension kr. 5.698
Ved bestilling efter 1/11-2017 tillægges kr. 300.
Tillæg for eneværelse (1-vær. lejlighed) kr. 900
Tillæg for eneværelse (2-vær. lejlighed) kr. 1.100
Tillæg for ekstra uge (uge 13): kr. 2.700

Pris pr. person i uge 13 2018
ved 2 personer i 2-værelses lejlighed 
med halvpension kr. 6.398
Ved bestilling efter 1/11-2017 tillægges kr. 300.
Tillæg for eneværelse (1-vær. lejlighed) kr. 1.100
Tillæg for eneværelse (2-vær. lejlighed) kr. 1.300

TILMELDING
Direkte på telefon 96 27 37 77 eller på 
www.bravotours.dk/vuelta-Mallorca

Prisen inkluderer
• Fly Billund/København – Mallorca t/r
• Transfer lufthavn – hotel t/r
• 23 kg bagage og 10 kg håndbagage
• Ophold på Ivory Playa
• Halvpension

• Obligatorisk Cykelpakke
• Guidede ture i 3 niveauer,  

så alle kan være med
• Dansk rejselederservice
• Bidrag til Rejsegarantifonden

Mulige tilkøb, pris pr. person 
• Afbestillingsforsikring kr. 195
• Årsrejseforsikring kr. 249
• Transport af cykel med fly kr. 800 t/r
• Tilkøb af mad ombord på flyet kr. 180 t/r
• Tilkøb af havudsigt kr. 300 pr. pers./uge

Gratis 
cykeltrøje 

ved bestilling 
inden 31/12

Vi gentager de succesrige træningsture med vores 
erfarne cykelguide Laurits Jakobsen.

Få et forspring og kom i form inden sæsonen for alvor starter i Danmark.
Mallorca er unik som cykeldestination – uanset om man er toprytter eller motionist.

VUELTA MALLORCA 2018



Tag med på Vulelta Mallorca og få dagligt guidede 
træningsture der vil foregå i nøje tilrettelagt tempo, 
som er tilpasset gruppen med en god fordeling af korte 
og lange ture, flade og kuperede ruter og ikke mindst 
træning i bjerge, hvor sikkerhed og oplevelse er i fokus.

Ud over cykeltræning er der for triatleter mulighed 
for både løbe- og svømmetræning – alt efter niveau. 
Endvidere tilbydes der råd og vejledning mht. 
træningsoptimering for både cykelryttere, løbere 
og svømmere. Ang. Cafe/nybegynder hold kontakt 
Laurits.

Vi bor på Ivory Playa der råder over øens bedste 
cykelopbevaring med vaskeplads, bemandet værksted, 
gratis pumpe og individuelt aflåselige cykelophæng.

Arrangør
Bravo Tours er Teknisk arrangør af rejsen, dvs. vi står 
for fly, indkvartering samt transfer.
Laurits Jakobsen er ansvarlig for indholdet af rejsen, 
dvs. cykeltræningen, planlægning af ruter osv.
Hvis der er spørgsmål omkring den tekniske del af 
rejsen kan Bravo Tours kontaktes på  
gruppe@bravotours.dk eller tlf. 96 27 37 77. 
Ved spørgsmål omkring træningen kan Laurits 
Jakobsen kontaktes på: laurits@lbcykler.dk eller  
på tlf. 28 11 32 48.

Cykeltransport/leje af cykel
Ønsker du at leje cykel på Mallorca, henviser vi til  
www.bicimed.com. Hurtig bestilling tilrådes.

Ønsker du din cykel transporteret med fly, koster 
dette 800 kr. t/r inkl. transport til hotellet. Dette er dog 
afhængig af ledig kapacitet.
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TILMELDING
Direkte på telefon 96 27 37 77 eller på 
www.bravotours.dk/vuelta-Mallorca


