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KOPPELS COMFORT

OP HET GEMAK STRAND

VANAF  

€ 699

RECREATIEVE FIETSVAKANTIE MALLORCA 
HET AUTHENTIEKE MALLORCA PER FIETS

>  Maak je graag een uitstap? Bovenop de fietstochten kan je optioneel deelnemen aan een excursie: Puerto Pollensa & Formentor: 
volledig daguitstap naar het noorden van het eiland met (indien het weer het toelaat) een boottocht naar het strand Formentor, een van 
de mooiste plekken van het eiland. Rit langs de ruige maar romantische kust tot een afgelegen vuurtoren van waar je uitkijkt over het 
eiland ‘Colomer’, een broedplaats voor vogels.

INBEGREPEN 
•   Rechtstreekse vluchten met Brussels Airlines heen en terug 

inclusief taksen
•  23 kg ruimbagage + 12 kg handbagage per persoon
•  Transfer van de luchthaven van Mallorca naar het hotel en terug
•  7 overnachtingen op basis van half pension in hotel JS Palma Stay
•  Huurfiets
•  Nederlandstalige reisbegeleider

NIET INBEGREPEN 
Eigen fietshelm (verplicht), maaltijden onderweg tijdens de 
fietstochten of uitstappen, persoonlijke uitgaven, niet-vermelde 
diensten, lokale ecotaks te betalen aan de receptie, supplement 
elektrische fiets : 120€ per week, facultatieve excursies

OPMERKING 
 Deze reis is gegarandeerd vanaf 15 deelnemers.  
Een fietshelm is verplicht op het eiland Mallorca.

REISDOCUMENTEN & FORMALITEITEN
Reizigers met de Belgische nationaliteit volstaat een geldige 
identiteitskaart.

Langs de kustpromenade fiets je langs Playa de Palma tot in Palma de Mallorca. Of trek het binnenland in 
via Llucmajor en andere mooie dorpjes. Gezellig fietsen op een rustig tempo en onderweg wordt er ruim tijd 
genomen voor een bezoek aan een stadje, een drankje op een zonnig terras of een lunch in een lokaal restau-
rant. Tijdens het hele verblijf heb je je fiets de hele tijd ter beschikking. Je reisbegeleider zal enkele routes 
uitstippelen of je kan er zelf op uit trekken. Wil je het jezelf makkelijk maken dan kan je ook een supplement 
betalen voor een elektrische fiets (€ 120)

PAKKETCODE : PPMI03

Geniet van de voorjaarszon in Mallorca. Op het programma staan 3 fietstochten en 1 facultatieve  
excursie. Je verblijft in het moderne hotel JS Palma Stay in het plaatsje Ca’n Pastilla, gelegen op  
100 m van het strand. Het hotel is ideaal gelegen om het authentieke zuiden van Mallorca per fiets 
te ontdekken.

LIFESTY
LE

OPTIONEEL EXCURSIEPAKKET  
€ 39 - code: 11AF3 A
 > Puerto Pollensa & Formentor (lunch niet inbegrepen)

OPMERKING: Supplement voor een elektrische fiets, volgens be-
schikbaarheid (€ 120 - code 11AF1 B) 

EXTRA KORTING: € 55 extra korting per persoon ouder dan 55 jaar

KAMERTYPE 2 PERS.
Y2A

1 PERS.
Y1A

JS PALMA STAY 

€ 699 € 89926/04/2020

 10/05/2020 € 699 € 899

CATALOOG : SNS DIST

55+ KORTING

TROEVEN
>  Gezellige, rustige fietstochten en eilandbezoe-

ken
>  Ook mogelijk met elektrische fietsen
> Modern hotel met alle nodige faciliteiten

MALLORCA, SPANJE, 
JS PALMA STAY f
Hotel JS Palma Stay is een gerenoveerd adults only hotel in Ca’n Pas-
tilla op enkele minuten van de luchthaven van Mallorca. De moderne 
kamers zijn ruim en voorzien van alle comfort. Aan het zwembad 
geniet je van de zon of een lekkere cocktail. In het buffetrestaurant 
worden de gerechten voor je neus klaargemaakt en regelmatig wor-
den er themadiners georganiseerd. Op het dakterras is het heerlijk om 
uit te rusten in de panoramische jacuzzi met zonneterras.


