
Bravo Tours har igen indgået 
samarbejde med den erfarne 
cykelguide og arrangør af 
træningslejre på Mallorca,  
Laurits Jakobsen. 

Vuelta Mallorca
Mallorca er unik som cykeldestination – uanset 
om man er toprytter eller motionist. Terrænet 
spænder fra det flade til rigtige bjergetaper.



Træningsophold Vuelta Mallorca
Uge 12 og 13 tilbyder vi ideelle betingelser for træningsophold på 
Mallorca. 
Få et forspring og kom i god form, inden sæsonen for alvor starter i Danmark. 
De daglige guidede træningsture vil foregå i et nøje tilrettelagt tempo, som er tilpas-

mindst træning i bjerge, hvor sikkerhed og oplevelse er i fokus.

Udover cykeltræning er der for triatleterne mulighed for både løbe- og svømmetræning - alt 
efter niveau. Endvidere tilbydes der råd og vejledning mht. træningsoptimering for både 
cykelryttere, løbere og svømmere.

at samle folk på tværs af landsdelene.

Uge 12 og 13 2015 

Pris pr. person v/2 personer i delt 2-værelses lejlighed  
med halvpension 5.798
Tillæg for ekstra uge pr. person 2.548

Ring 96 27 37 77 eller bestil på www.bravotours.dk/vuelta-mallorca



Prisen inkluderer
• Fly til Mallorca t/r
• Transport lufthavn – hotel t/r
• Ophold på Ivory Playa
• Halvpension
• Obligatorisk Cykelpakke
• Cykeltrøje. 
• Guidede ture i 3 niveauer, så 

alle kan være med
• Olietillæg
• Dansk Rejseleder
• 

Mulige tilkøb, pris pr. person
• Afbestillingsforsikring  

kr. 195
• Årsrejseforsikring kr. 195
• Mad ombord kr. 160 t/r
• Eneværelsestillæg fra  

kr. 1.600
• Transport af cykel fra kr. 900
• Seating t/r fra kr. 150

Indkvartering
Indkvartering vil være på Ivory Playa i Alcuda-området i 
to-værelsers lejligheder. 
Dette hotel har i denne periode specielle faciliteter for 

til cyklerne. 

center.



Billetter
-

hånden som vi modtager tilmeldinger. 
Dvs. valg af værelsestype samt rejseuge 
vil ske efter princippet ”først til mølle”.

Tours har modtaget depositum.

Arrangør 

samt transport af cykler.
Laurits Jakobsen er ansvarlige for ind-
holdet af rejsen. Dvs. cykeltræningen, 
planlægning af ruter, ja al indhold af 
Vuelta Mallorca.

Hvis der er spørgsmål omkring den tek-
niske del af rejsen, kan vi kontaktes på 
mailen: gruppe@bravotours.dk eller på  
tlf.: 96 27 37 77.

Ved spørgsmål omkring cykeltræningen, 
ruter med mere kan Laurits Jakobsen 
kontaktes på mailen: laurits@lbcykler.dk

Cykeltransport
Transport af cykler foregår hovedsageligt 
med lastbil. Vi henviser til det anerkendte 

Du kan bestille cykeltransport via deres 
hjemmeside:  
www.boomerang-kurerservice.dk 
Prisen er 950 kr., men oplys dit billetnum-
mer ved bestilling og få 50 kr. i rabat. 

Ønsker man sin cykel transporteret med 

til hotellet. 
Dette er dog afhængig af ledig kapacitet. 

Leje af cykel

leje en cykel med fri levering for 900 kr. 

Du kan booke cyklen via:  
www.dandanellbikerental.com med en 
kode som du modtager fra os, når du har 
booket din cykelrejse.

Tilmelding 
Direkte på telefon 96 27 37 77 eller på www.bravotours.dk/vuelta-mallorca

Begrænsede antal pladser. Hurtigt tilmelding tilrådes.

www.bravotours.dk


