
Sallingsund-Cykelmotion 

 

 
 

Cykeltræningslejr Mallorca uge 22 (lør. d. 26. maj – lør. d.2. juni 2018) for 
medlemmer af Sallingsund-Cykelmotion  
 
På opfordring arrangerer jeg på vegne af Sallingsund Cykelmotion cykeluge på Mallorca i lighed med det vi 
lavede i 2013 og 2016. For deltagere som ikke er medlem af Sallingsund Cykelmotion, er det nødvendigt at 
tegne et års medlemskab for at deltage i turen. 
 
Jeg har igen allieret mig med min gode ven i Ålborg Cykle Ring, Manuel Rubio, som er Spanier, og som vi 
mødte sidst vi var på Mallorca. Han har bistået mig med at skaffe gode aftaler og særdeles fornuftige priser 
til denne tur i uge 22/2018. 
 
Hotel 
Vi skal bo på samme hotel som sidst, nemlig 3 - stjernet Hotel Flor Los Almendros i Peguera sydvest for 
Palma og meget tæt på bjergene.  
SE detaljere her… 
 
 
Cykler 
Der er mulighed for at leje carbon cykler på stedet til ca. 1.000 kr. for en uge. Der er tale om næsten nye 
cykler der er udstyret med de rigtige gear beregnet for bjergkørsel. Du skal medbringe pedaler og evt. 
saddel. Sidst vi var på Mallorca, var der en del der lejede cykler, og det fungerede fint. Hvis vi laver en 
samlet bestilling, kan vi sandsynligvis opnå en rabat på cykellejen. 

http://www.florlosalmendros.com/en/home.html


Der er desværre ikke en mulighed at sende at sende sin egen cykel med Boomerang transport, som vi 
gjorde i 2016 – Boomerang kører deres sidste tur i foråret i uge 20. 
 
Tilmelding 
Vi har brug for både bindende tilmelding og penge til betaling af depositum for turen. Værelserne skal 
bookes inden udgangen af oktober måned i år for at holde den oplyste pris.  
Bindende tilmelding skal ske til Søren Dath på mail  sda@thymors.dk eller telefon 51 54 65 16 samtidig med 
betaling af et depositum kr. 1.500,- til klubbens konto reg. nr. 8510 konto nr. 0007113951 senest den 15. 
oktober 2017. Husk at angive navn ved indbetaling af depositum!  
Ved tilmelding oplyses hvem man vil bo sammen med og husk også at opgive stel størrelse på den cykel du 
vil leje. Tilmelding er først gældende, når depositum er registreret.  
 
Husk at angive værelsestype 1, 2 eller 3  
Pris pr. person på hotel Flor Los Almendros i Peguera bliver:  
1. Enkeltværelse: kr. 2.700,- (begrænset antal) 

2. Dobbeltværelse: kr. 1.800,-  

3. Tripelværelse: kr. 1.500,-  

 
I ovennævnte priser er inkluderet halvpension med vin, øl og vand samt fri Wi-Fi.  
Vi arrangerer fælles transfer til/fra hotel - udgør ca. kr. 150 kr.  
 
 
 
Flybillet 
Denne gang vil vi undgå kaos omkring bestilling af flybilletter, og derfor har jeg allieret mig med Jysk 
Rejsebureau, og bedt dem om at lave en samlet bestilling. 
Jeg forventer at vi kan flyve direkte og at flybilletten vil koste ca. 1700 kr. 
 
 
Minimum antal deltager for at turen gennemføres er 15 tilmeldinger. 
Maximum deltagere er 28, og det er først til mølle… 
 
Ligesom vi plejer, vil vi udarbejde ruter med gode udfordringer til alle 3 hold.  
 
 
Mange hilsener Søren Dath 

mailto:sda@thymors.dk

