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Cykeldagen: 
Der er som udgangspunkt afgang fra hotellet kl. 09:00 hver formiddag.  
Afhængig af distancen er vi retur på hotellet imellem kl. 13:30 og 17:00. 
Motionist holdene når typisk ikke hjem til frokost, hvorfor den spises på en 
af de små hyggelige cafeer undervejs (egen betaling). 
 

Nok er vi kommet til Mallorca for, at udfordrer os selv på cykel og vi håber, at  
alle får nogle succesoplevelser. Men vi lægger også stor vægt på, at I har en god, hyggelig og gerne god 
social oplevelse, så vi opfordrer derfor til, at vi runder cykeldagen af med 'bagsmæk' i Papuga Lounge på 
hotellets dejlige terrasse. Her kommer vores ALL INCLUSIVE for alvor til sin rette og danner et rigtig godt 
grundlag for en social og hyggelig cykelferie. 
 

Aftensmaden spiser vi sammen i hotellets restaurant, som byder på en lækker buffet med et stort og 
varierende udvalg. 
 

Ønsker du en hviledag i løbet af ugen, er du selvfølgelig velkommen til det og der vil være rig mulighed 
for, at nyde solen, varmen, poolen, stranden, kulturen eller de mange shopping muligheder. 
 

Hotel: 
Hotel Amapola ligger i et af de mest rolige områder ved Alcudia-bugten. I bor lige ved den charmerende 
og flotte Esperanza-sø, samt har udsigt over de naturlige omgivelser fra alle værelser, hvilket gør dette til 
et af de mest eftertragtede områder i Alcudia. 
Sådan bor du: I bor i dobbeltværelser eller enkeltværelser - alle med med egen balkon. Værelserne er 
indrettet med aiocondition, telefon, satellit-TV, badeværelse med bruser og hårtørrer samt WiFi og 
safebox mod gebyr. Her er et rigtigt fint poolområde med solsenge og parasoller til fri afbenyttelse, så I 
rigtig kan nyde eftermiddagen under den mallorcanske sol.  
Ønsker du at bo alene er dette muligt mod et tillæg mod et tillæg på kr. 1600,00 Bemærk at der er et 
begrænset antal enkeltværelser og de plejer at være hurtigt udsolgte.  

Pris kr. 

7.495,-   
 

MALLORCA efterår – uge 40 og 41 
  

Skarp pris 
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