Mallorca uge 20 – 2019
Turen går til Club Santa Ponsa, det er et 3-stjernet apartHotel i Santa Ponsa by, værelser er ikke top moderne,
men er rene og har en god seng at sove i. Der er store terasser til hver lejlighed,- hvor cyklerne kan stå.
Hotellet ligger på en stigning, og derved er der mange trapper på hotellet og når man går til og fra byen….det
er kun bonus træning ☺
7 overnatninger, all inclusive for 2 personer i 65 m2 lejlighed: 730 Euro/5.475kr., med mulighed for
afbestilling: 812 Euro. (det er jo op til en selv om man vil spare disse penge)
Studio: 39m2 er prisen 705/784 Euro.(har ikke set disse )
Der er lagt op til at man selv skal finde sammen med den person som man vil danne ”par” med i uge 20 ☺ Der
er også den mulighed at tage sin bedre halvdel med, selv om hun/han ikke cykler, der er masse at kigge
på(Ved der er 4 persons lejlighed også, og vil tro prisen er en andelse dyre, da det er med havudsigt)
Maden er okay, når man tænker på hvad vi skal give for opholdet (vi var selv positiv overrasket)
Udrejse: Billund-Palma Søndag den 12. maj kl. 19.50
Hjemrejse: Palma-Billund Søndag den 19. Maj kl. 16.20
Ryan Air: Pris for fly p.t + kufffert: (man kan med fordel hente Ryan Air appen, det er meget nemmer at
bestille biletter derfra)
FR 8497
Billund to Palma de Mallorca(Direkte 3 timer) 19:50
fra

457,98 Dkr

Palma de Mallorca to Billund(Direkte 3 timer) 16:20
FR 8498
fra

743,58 Dkr

Der er mulighed for cykelleje i Santa Ponsa by(ca 2-3 km fra hotellet), prisen er ca. den samme, som at selv
have cykel m. i flyveren. (De cykler vi lejede der i år, var super nye racer med skivebremser,- ca 1000 kr for 7
dage)
Da der er 30 min kørsel fra lufthavnen til hotellet, vil det være oplagt at man går sammen 4 personer, og lejer
en lille bil hjemmefra,- så det er nemt at kommer vidre, når vi lander sent søndag aften. (sidst vi var afsted var
der et par der lejede en lille bil til 24 Euro pr. uge, hvor der var plads til 1 cykelkuffert/ 2 kuffert)
Vores plan er at vi ønsker en hurtig tilmelding, senest den 30/11 for at være sikker på at der er værelser,da
der kun er 70 enheder på hotellet og pga. flypriser. Tilmeldingen vil ske på Conventus, så man har mulighed
for at se deltagelisten.
For at være sikker på at det kan lykkes til fornuftig priser SKAL det bestilles i år. Der er lagt op til at hver ”par”
selv bestiller hotel, fly, cykel plus går sammen med nogle om bil Vi kan evt. lave 1 eller 2 aftener, hvor vi
hjælpes ad med at bestille. Lad os tage det senere når vi ved hvor mange der har lyst til at deltage.
Hvis jeg kigger på hvad sådan et ophold/fly, vil koste pt. pr person er det ca. 4000kr (uden afbestilling) plus
kuffert og leje at bil, evt. cykel.
Se nyttige link:

http://clubsantaponsa.com
https://www.tramuntbike.com/
https://www.ryanair.com/dk/da
https://www.mallorca-guide.dk/santa-ponsa/
facebook: clubsantaponsa
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