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REJS SELV
Du sørger selv for at booke dit fly, samt hotel (se nedenfor) og ankommer, som det passer ind i dit program indenfor datoerne. 

Når du ankommer til Mallorca lufthavn tager du selv f.eks. en taxa til hotellet (koster ca. 15 €). 

  Prisen dækker 
Guidede ture, cykelkælder, følgebil, vinsmagning, foredrag med Jens Veggerby, vand samt en cola pr. dag. Bike fee er inkluderet i prisen. 

Du tilmelder dig Rejs-Selv-Bike Campen ved at overføre enten kr. 1750,- (5 dage) 
eller kr. 2250,- (7 dage) til mobilepay 26852981 (Natascha Veggerby/Veggerby Sport & Kultur) 

HUSK at skrive dit navn, email, mobil, samt ankomst/afrejse dag for din deltagelse i selve Bike Campen.

 Hotel
Vi anbefaler, at du booker hotel i nærheden af vores faste Bike Camp hotel Sunprime Palma Beach i Can Pastilla.

De tætteste liggende hoteller er: Hotel Java - Hotel Roc Leo - Hotel Helios - Hotel Fontanellas Playa. 
Alle 4 hoteller ligger i gå-afstand fra hotel Sunprime Palma Beach.

Du kan købe enten 
5 eller 7 dages deltagelse 

på Bike Campen.

 Pris

5 dage: kr. 1750,- 
7 dage: kr. 2250,-

ret til ændringer forbeholdes

Mulighed for ½ pension
Det er muligt at tilkøbe billig halvpension på Sunprime Palma Beach, så man deltager i fællesskabet morgen/aften.

Prisen for 1/2 pension på Sunprime Palma Beach (morgen- og aftensmad) er 40,- € pr. dag inkl. 1/2 flaske vin eller 1 øl/vand til aftensmaden.
 Evt. ønske om halvpension bookes hos Kim Malling ved ankomsten.

  Der er mulighed for transport af cykel på fly t/r eller leje af cykel på Mallorca. Begrænset antal pladser til cykel på fly. Forhør dig hos flyselskabet.
Hvis du vil leje cykel på Mallorca anbefales Lexberg, som ligger på hotel Sunprime Palma Beach lexberg.no eller 

Danilo Hondo, dh-epoint.com, der leverer gratis til dit hotel, hvis du booker online med koden VEGGERBY.

Cykeltransport i lastbil fra DK kan bestilles hos Boomerang.
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https://www.lexberg.no/
http://www.danilo-hondo-epoint.com/
http://boomerang-kurerservice.dk/?product=cykeltransport
http://vsok.dk/

