
MALLORCA i juni 2022

Lange 
sandstrande, 

tapas og 
et utal af 

oplevelser

Kom med og oplev den flotte spanske ø Mallorca. Vi 
skal bo i Santa Ponsa, på Hotel Globales Playa Santa 
Ponsa. I opholdet er morgenmad og aftensmad inklu-
deret i prisen. Frokost er for egen regning. Hotellet 
ligger tæt på stranden og har egen pool samt restau-
rant, bar og udendørs snackbar til de lækkersultne 
eller kaffetørstige.
Hotellet byder på aktiviteter og underholdning, samt 
aircondition og TV.
På øen er der mange oplevelser for alle, uanset om du 
er til pool, strand og afslapning, eller om du er til kul-
turoplevelser, udflugter, shopping og restaurantbesøg. 
Der er mulighed for at hoppe på en bus, som holder 
tæt ved hotellet, og tage ud og udforske øens kultur og 
attraktioner. 

Rejsetidspunkt og priser
Afrejse: 4. juni 2022
Hjemkomst: 11. juni 2022 
Pris pr. person v/2 personer i  
delt dobbeltværelse kr.  7.600,-
Tillæg for eneværelse: 1.500 kr.

Prisen inkluderer
• Fly Kastrup/Billund – Mallorca t/r 
• Mad om bord på flyet 
• Transport mellem lufthavn og hotel t/r 
• Ophold på Hotel Globales Playa Santa Ponsa med 

halvpension
• Turistskat til hotellet
• Deltagelse af ULF Feries frivillige
• Danske rejseledere fra Bravo Tours

Tilmelding og betaling
Tilmelding hurtigst muligt og gerne inden  
d. 21. januar 2022

Depositum på 2.000 kr. betales ved tilmelding  
(husk at udfylde tilmeldingsskema online eller på 
papir) 
Restbeløb ved dobbeltværelse: 5.600 kr. 
Restbeløb ved eneværelse: 7.100 kr. 
Restbeløb betales senest d. 25. marts

Kontonummer til betaling:  
Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274 
Tekst på overførslen: dit navn/Mallorca

Husk: Du skal have en rejseforsikring, når du rejser 
med ULF Ferie.

Bestil din rejse her

ULF Ferie er formidler for Bravo Tours. Bravo Tours er teknisk udbyder. 
Bravo Tours CVR. nr.: 41762019, medlem af rejsegarantifonden nr. 3320

Rejsen er med 
halvpension:
Morgenmad og 

aftensmad

https://www.ulf.dk/ulf-ferie-2/mallorca-i-juni-2022/

