
info@delimburgerreizen.nl

085 273 48 00

Met vertrouwen op reis!

Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

Ontdek Mallorca per E-Bike
Actieve belevingsreis naar fietsparadijs
Mallorca!

Met de Limburger Reizen op een perfect verzorgde actieve E-Bike
vakantie naar veilige Mallorca met HEEL VEEL inclusief en een super
compleet programma! Het zonnige Balearen-eiland is een
fietsparadijs met heerlijke temperaturen en hoog aantal zonuren in
het najaar. Wij hebben een ontspannend fietsprogramma over een
goed onderhouden fietswegennet voor u gecreëerd, zodat u veel
facetten van dit heerlijke eiland kunt ervaren. Deze reis is geschikt
voor iedereen die goed ter been is en regelmatig tochtjes maakt op
een (elektrische) fiets. Wij laten u in een rustig tempo idyllische
baaien, witte stranden, de schitterende natuur zoals het Tramuntana
gebergte en authentieke dorpjes zoals Valldemossa zien. Daarnaast
proeft u typische Mallorquinse gerechten tijdens onze tochten en
gezellige terras- en restaurantbezoekjes. Er is een perfecte balans
tussen actief fietsen en ontspannen op dit heerlijke eiland! Tijdens alle

8 dagen vanaf
€ 1.795,- p.p.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar vanuit
Limburg naar Düsseldorf Airport v.v.

Vlucht Düsseldorf - Mallorca v.v.
(o.v.b. wijzigingen)

Inclusief 20 kg bagage

7 nachten op basis van halfpension in
Hotel Iberostar Selection Llaut
Palma*****
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fietstochten wordt u vergezeld door ervaren lokale gidsen die u de
mooiste stukjes van het eiland en verborgen plekjes laten zien, maar
ook weten waar de leukste terrasjes zijn om uit te rusten. We
verblijven in het super 5* hotel Iberostar Selection Llaut Palma waar u
geniet van perfecte ontbijten en diners, daarnaast zijn er veel
faciliteiten zoals zwembaden en wellness. Zoals u van ons gewend
bent reist onze ervaren De Limburger Reizen reisbegeleiding vanaf
uw opstapplaats in Limburg met u mee. Eveneens zijn de transfers
per touringcar vanuit Limburg heen- en terug naar de luchthaven van
Düsseldorf inbegrepen in de prijs. Wij zijn er klaar voor! Gaat u mee? U
hoeft niets zelf te regelen en kunt volledig op onze ervaring
vertrouwen, Vamos!

 

Dag 1 - Limburg - Palma de Mallorca

Vandaag vliegen we in de loop van de dag vanuit Düsseldorf naar de
luchthaven van Palma de Mallorca. Vanuit uw Limburgse
opstapplaats heeft u een transfer per luxe touringcar naar Düsseldorf
voor de rechtstreekse vlucht naar Palma de Mallorca (onder
voorbehoud). Vervolgens transfer naar ons leuke hotel in Playa de
Palma. Na aankomst kunt u direct naar het zwembad, de hotelbar of
loopt u in 2 minuten naar de boulevard en strand, waar u kunt
genieten van vele terrasjes. Iedere avond een goed verzorgd diner in
het hotel.

Dag 2 - Cala Pi - Llucmajor (57 km)

S’ morgens kunt u heerlijk ontbijten, er is uitgebreid ontbijtbuffet.
Vervolgens samen met onze lokale gidsen de fietsen (elektrische e-
bikes) leren kennen. We beginnen vandaag met een vlakke route (57
km) door het typische landschap van het zuidoosten van Mallorca. We
volgen de kust met zijn hoge kliffen naar Cala Pi. Daar vinden we een
idyllische baai met zandstrand en het uitkijkpunt bij de historische
vuurtoren. Een typische tapas-lunch wacht op ons in een klassiek
landelijk restaurantje. Na de lunch rijden we door het ruige landschap
naar de stad Llucmajor voor een koffiestop op het markante Plaça
Major. In de loop van de middag keren we terug naar ons hotel. Diner
in het hotel.

Dag 3 - Palma de Mallorca

Na het ontbijt brengt u een bezoek aan de Middeleeuwse hoofdstad
van de Balearen; Palma de Mallorca. In de oude stad brengt u een
bezoek aan de Kathadraal ‘La Seu’. De bouw heeft maar liefst 300 jaar
geduurd. Deze immense kathedraal, er is plek voor maar liefst 11.000
mensen, is bijzonder gelegen en vormt de scheidingslijn tussen
boulevard en oude stad. Wist u dat de kathedraal gebouwd is op de

Moderne E-Bike fietshuur 6 dagen
incl. verzekering en service

4 begeleide E-Bike tochten o.l.v.
team van lokale ervaren Fred
Rompelberg gidsen

Lunches op dag 2, 4, 5 en 7

Bezoek/rondleiding aan traditionele
pottenbakkerij en glasblazerij

Wijnproeverij met tapas

Rondleiding o.l.v. lokale gids door
historisch Palma

Luchthaventransfers

Full Service fietssportpakket

Rugzak, fietskaart en bidon.

Meet-and-greet met Fred
Rompelberg en presentatie over zijn
wielercarrière en wereldrecords

Toeristenbelasting

De Limburger Reizen reisbegeleiding
vanuit Limburg gedurende de gehele
reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes

Fooien

Eventuele reis- en
annuleringsverzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

SGR bijdrage € 5,- per persoon
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resten van een moskee? Na de stadswandeling heeft u de rest van de
middag ter vrije besteding in de stad. Geniet zeker van een tapas
lunch; er zijn vele restaurantjes in het oude centrum van Palma waar
u samen met de Mallorquinos kunt genieten van wijn en spijs! Hoe
leuk is dat!. Diner in het hotel.

Dag 4 - Op naar de top: Klooster Cura Randa
(543m) - 59km

Onze eerste bergdag waar we onze benen en het batterijvermogen
van de e-bikes kunnen testen. Voordat we aan de voet van de Puig de
Randa komen, brengen we een kort bezoek aan een oude glasblazerij
waar het typische Mallorcaanse glas nog met de mond geblazen
wordt. Dan wacht ons de heilige berg van Randa, een vrijliggende
berg midden op Mallorca met daarop gelegen 3 kloosters. De
haarspelden voeren ons naar 543 meter boven zeeniveau waar u kunt
genieten van het prachtige 360 graden uitzicht over het hele eiland
en van een heerlijke lunch op de middeleeuwse binnenplaats van het
klooster. Diner in het hotel.

Dag 5 - Koninginnenrit - Kustklassieker door de
Tramuntana - 64km

We verlaten het hotel met een shuttle-bus die ons naar Andratx
brengt. Daar aangekomen gaan we richting het noordoosten op een
van de mooiste wegen van Europa. We kronkelen langs de kust van
het Tramuntana-gebergte, dat met recht valt onder het UNESCO-
werelderfgoed. Tal van uitkijkpunten nodigen uit tot Oohhs en Aaahs
en tot het maken van jaloersmakend mooie foto’s. We stoppen in
Valldemossa, de stad waar Frederic Chopin heeft gewoond en
gewerkt. We hebben na de lunch voldoende tijd voor sightseeing en
het kopen van enkele souvenirs. We vervolgen de rit langs Deía, thuis
voor vele rijken der aarde, naar Sóller in de vallei van de sinaasappels.
In Port de Sollér hebben we een koffiepauze en wacht ons de shuttle
die ons terug zal brengen naar het hotel. Wat een dag! Diner in het
hotel.

Dag 6 - Ontspannen! Vrije dag

Vandaag heeft u een vrije dag om de benen te laten rusten. Ontspan
in het zwembad van het hotel, op een terrasje of op een van de
ligbedjes op het strand. Mallorca is ook zeer geschikt voor
wandelingen hiervoor zijn routes voorhanden in het hotel. Eventueel
kunt u ook een lokale dagtocht reserveren of gaan winkelen in Palma.
Uw reisbegeleider informeert u graag over de mogelijkheden. Diner in
het hotel.

Dag 7 - De verborgen geheimen van Mallorca -

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 15

Vluchtdetails onder voorbehoud van
wijzigingen

Repatriëring-garantie, indien
reisadvies wijzigt

Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Deelnemer moet goed ter been zijn

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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58km

Onze voorlaatste dag brengt ons naar het grootste wijngebied van
Mallorca. Santa Maria del Camí staat bekend om goede gerechten en
goede wijnen. Eerst zullen we een koffiestop hebben bij het
beroemdste taartbuffet van het eiland. In Celler Sa Sini zal Andrea ons
verwennen met haar beroemde gebak – een must voor elke fietser die
naar Mallorca komt. Na deze traktatie bezoeken we de wijnmakerij
Macía Batle een van de internationaal meest gerenommeerde
wijnmakers van het eiland. Natuurlijk met een kleine proeverij en een
paar bijpassende tapas. Op de weg terug bezoeken we tenslotte een
authentieke pottenbakkerij in Portól, waar Juan en zijn team ons de
kunst van het Mallorcaanse aardewerk tonen. Diner in het hotel.

Dag 8 - Thuisreis

Nog één keer heerlijk ontbijten. Vervolgens transfer naar de
luchthaven voor uw terugvlucht naar Düsseldorf (vluchtdetails onder
voorbehoud). Na aankomst staat de luxe touringcar voor u klaar om u
weer veilig naar Limburg te rijden.

Hotel informatie

Iberostar Selection Llaut Palma*****

U verblijft in het speciaal voor onze gasten geselecteerde 5-sterren
hotel Iberostar Selection Llaut Palma. Het hotel is perfect gelegen in
het centrum van Playa de Palma, op korte loopafstand van het strand
en boulevard. Het hotel beschikt over moderne comfortabele
hotelkamers voorzien van vele faciliteiten met airconditioning. Er is
gratis WiFi beschikbaar in het hele hotel. Neem een verfrissende duik
in het zwembad of breng een bezoek aan de spa. Culinair is het hier
ook genieten, heerlijke gerechten en drankjes worden voor u
geserveerd. Hier heeft u gegarandeerd een perfecte vakantie en
geniet u in stijl!

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (september): € 550,-
Eenpersoonskamer (oktober): € 360,-

Hotel website: https://www.iberostar.com/en/hotels/majorca/i...
Hotel adres: Iberostar Selection Llaut, Avinguda d'Amèrica, Palma,
Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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