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 Vi flyver direkte fra København og Billund den 21. april 2018
Rejsedetaljer fra København:

Afrejse fra København 21/4 kl. 06.30, ankomst på Mallorca kl. 09.25 
Hjemrejse fra Mallorca 28/4 kl. 19.55, ankomst i København kl. 22.55

Rejsedetaljer fra Billund:
Afrejse fra Billund 21/4 kl. 15.45, ankomst på Mallorca kl. 18.35  

Hjemrejse fra Mallorca 28/4 kl. 11.20, ankomst til Billund kl. 14.15

Pris pr. person i delt juniorsuite: kr. 7.199,-           
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: kr. 6.849,- (begrænset antal)

Prisen er pr. person ved 2 personer i delt juniorsuite eller dobbeltværelse. Ønsker du enkeltværelse, betales et tillæg på 2.300,- 
for en juniorsuite og 1.900,- for et dobbeltværelse.  Alternativt kan Spies sætte dig sammen med en anden deltager af samme køn.

I rejsens pris indgår:
• Fly med Thomas Cook Airlines t/r 

• Mad ombord på flyet  

• 30 kg bagage inkl. 6 kg håndbagage 

• Bus fra lufthavn til hotel t/r 

• Juniorsuite med havudsigt eller almindeligt 

dobbeltværelse på Sunprime Palma Beach

• Halvpension inkl. 1 øl/vand eller 

1/2 flaske vin til aftensmaden 

• 6-7 dages træningsprogram

• Opbevaring af cykel i aflåst cykelkælder

• Foredrag af Jens Veggerby 

• Vinsmagning på hotellet

Pris pr. person fra 6.849,-

Se mere og bestil her

ret til ændringer forbeholdes

Bikefee på €40 opkræves samtidig med, at du betaler depositum for nøgle til cykelkælder. Der udleveres ingen nøgle, hvis der ikke betales bikefee. 
Bikefee dækker cykelkælder, følgebil, vinsmagning, foredrag og 1 cola og vand pr. person pr. dag.

Medrejsende, der ikke cykler, betaler ikke bikefee og kan frit deltage i hotellets sports- og fitnessprogram samt vinsmagning.
Cykeltransport med flyet koster 1000,-. Begrænset antal pladser. Cykeltransport i lastbil kan bestilles hos Boomerang.

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.

Rejs med Spies

Veggerby Bike Camp på Mallorca 
21.-28. april 2018

– LÆS MERE PÅ WWW.VSOK.DK –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqHdZiDA4uFBb0SOuGSt_YfZMgHXK85YZN5QIs0bwlpQnjlw/viewform
http://boomerang-kurerservice.dk/?product=cykeltransport
https://www.lexberg.no/
http://www.danilo-hondo-epoint.com/
http://vsok.dk/

