Mallorca Snejbjerg Cykelmotion 2020
Cykel klubben vil igen i år tilbyde en tur til Mallorca. Det bliver fra mandag den 11/5 til mandag den 18/5
(uge 20). 6-8 personer fra sidste års tur har ønsket der skulle blive en tur igen. I udvalget håber vi, I vil
bakke op om turen, os der var af sted sidste år, havde i hvert fald en kanon tur. Rigtig godt sammenhold
både socialt og på cykelturene.
Turen går igen til Hotel Club Santa Ponsa, det er et 3- stjernet
hotel i Santa Ponsa by. Værelserne er ikke top moderne, men
rene og har en god seng at sove i. Der er store terrasser til
hver lejlighed, hvor cyklerne kan stå.
Hotellet ligger på en stigning og derved er der mange trapper
på hotellet og ned til byen... det er kun bonus træning.
Der er lagt op til man selv skal finde sammen med den /dem
personer som man vil dele lejlighed med i uge 20, men der er
også mulighed for at få en lille lejlighed til 1 pers. hvis det er
noget.
Udrejse Billund - Palma mandag den 11/5 kl. 19.50. Direkte 3 timer
Hjemrejse Palma - Billund mandag den 18/5 kl. 16.25. Direkte 3 timer
Vores plan er en forhånds tilmelding inde på hjemmesidens tilmeldinger ret hurtig Inden 1 dec. Man skal
så selv, som sidste år gå ind for at booke fly, hotel og cykel. Taxi tager vi os af. Men få booket så hurtig
som mulig, priserne har det med at stige. Har i nogen spørgsmål eller mangler i hjælp til at booke så ring
eller skriv gerne til.
Mogens Rinder Larsen mobil: 40572271
mail: mrl@energimail.dk
Susanne Degn Larsen mobil:24446651
mail: degn66@gmail.com

Div. priser til turen: Danske priser er efter kurs 7,50
Flybillet for 1 person Ryan Air Plus pris (inkl. 20 kg kuffert
og håndtasker )
1559,08 kr.
65m2 lejlighed 7 dage med all inclusive for 2 personer
745,42 euro u.afbestilling
5589,00 kr.
65m2 lejlighed 7 dage med all inklusive for 3 personer
1006,31 euro u.afbestilling
7547,33 kr.
39 m2 studio lejlighed 7 dage med all inklusive for 2 personer 719,00 euro u.afbestilling
5392,50 kr.
39 m2 studio lejlighed 7 dage med all inklusive for 1 person 546,25 euro u.afbestilling
3422,00 kr.
Cykelleje for 6 dage, 1cykel
124,00 euro
939,00 kr.
Tourist Tax
30,80 euro (2019)
231,00 kr.
Taxi lufthavn - Hotel og retur 212,50 euro (2019) = 1593,75 kr. v. 16 pers
Ca. 100,00 kr.
Ca. ophold for 1 person i lejlighed til 2 pers. inkl. fly, hotel, all inklusive, cykel, Taxi, Tax
5508,00 kr.
Ca. ophold for 1 person i 39m2 lejlighed til 1 pers. inkl. ovenstående
6136,00 kr.
Ca. ophold for 1 person i lejlighed til 3 pers. inkl. fly, hotel, all inklusive, cykel, Taxi, Tax
5230,00 kr.
Ca. ophold for 1 person uden cykel
4569,00 kr.

http://clubsantaponsa.com
https://www.ryanair.com/dk/da
https://www.mallorca-guide.dk/santa-ponsa/
https://rad-international.de/en/home/

Cykler 111, 124 eller 155 euro for 6 dage

