
 
 

Cykelrejse til Mallorca april 2014 
- det nye paradis for cykelentusiaster 

 
Jespers cykelrejser tilbyder 5 dages forårs cykelrejse til cykeløen Mallorca fra 9. april til den 
13 april. Mallorca er både for de trænede og nystartede – og unik som cykelø.  Det er en fordel 
at have trænet lidt hjemmefra gerne med mindst 1000 km ”i benene” 
 
HER SKAL VI BO – Alcudia er det perfekte udgangspunkt, da der er kort afstand til 
bjergene.  Vi bor i lejligheder på 110 m2 med to badeværelser, tre værelser, køkken og stue 
med overdækket terrasse med  direkte adgang til stranden. I hver lejlighed indlogeres 5 
personer. I kælderen er der en stor aflåst cykelkælder. Kort afstand til supermarked og 
cykelbutik. 
 

 
 
HER SKAL VI CYKLE – Efter ankomst i lufthavn springer vi direkte i cykelsadlerne og så er 
turen i gang. 
 
CYKELRUTERNE – Cykelholdene er inddelt i tre grupper efter sværhedsgrad og alt efter hvad 
tempo der passer dig. 
 
1. dag Cykelturen fra lufthavn til Alcudia. Fra det flade Palma ind over bjergene i nord ved 
Alcudia bugten. (Ca 80-100 km) 
2. dag ”Dronningenetapen“.  - Gruppe 1 og 2 cykler til Sa Calobra. (115km) - Gruppe 3 cykler 
til ”appelsinboden”. (95km) 
3. dag tur til Cap de Formentor - det nordøstlige punkt på øen med fyret  som kulisse (75 
km.) - let tur. 

4. dag ”Kongeetapen“. Vi cykler til Waldemossa og videre over 
bjergene ved Soller og retur ad ruten som vi cyklede på anden dagen. 
(Ca 135 km) 
5. dag ”Prinseetapen“. Vi cykler til Palma via Pollenca og Puig Mayor 
dernæst Col de Soller og til lufthavnen.  



Vi klæder om i lufthavnen og flyver hjem. 
 

 
 

GUIDERNE – Enhver kan sige - ”højre”….”venstre”…. ”1 ned”, men en 
guide er meget mere end at vise vej. Vi mener ægte entusiasme og 
fascination af livet på cyklen bør være en del af det at lede en gruppe 
rundt på tur. 
Guidernes fornemmeste opgave er, at alle skal have den bedst mulige 
gode oplevelser på den tohjulede. Der skal grines, lides, snakkes, 
slides og nydes – alt sammen gerne afsluttet med kaffe og blødt brød 
– og en kold øl. Nok er vi seriøse cykelryttere, men der er også plads 
til ”det løse”. 
 

 
 

ALLAN FØNNS KRISTENSEN - 37 år - afonss@hotmail.com - tlf. 2764 3831 - 
Allan er den evige unge cykelrytter, der synes at have en uendelig 
tank. Han stråler altid af energi, og spreder humør rundt i feltet. Han 
er et kendt ansigt i Århus cykelkredse, og er altid klar på en 
udfordring, om det være sig flere gange op og ned ad den berygtede 
Sa Calobra, eller at spise flest kugler fra isbaren om aftenen.  
 

MATHIAS ANDERSEN - 29 år - mathiasandersen@hotmail.com - Tlf. 2987 7768 - 
Mathias er typen der elsker alt ved cyklingen. Han lever og ånder for 



den tohjulede og elsker et godt lille cykelløb, såvel som det 
afdæmpede snakketempo. Det sociale ligger dog øverst på listen over 
glæderne ved cykellivet, for uden andre at dele oplevelserne med, er 
der ingen at fortælle røverhistorierne til.  
 

JESPER POULSEN ”ham selv” - 53 år - jesperscykelrejser@gmail.com – 6018 
2670 - Jesper har cyklet siden 3 års alderen - først i den stride 
vestenvind i Vestjylland som avisbud og senere på raceren fra 
Silkeborg - altid på vej - til og fra arbejde i Hammel. Fik først en 
”rigtig racer” sidste år. Elsker at cykle og vil gerne vise  andre 
cykeløen Mallorca.    
 

VI SØRGER FOR guidede cykelture med erfarne guider og indkvartering i 
hyggelige lejligheder.  
Pris for ophold og guider: 1500 kr. (indbetales ved endelig tilmelding) 
- ved 6 pers. i hver lejlighed er der 10 % rabat. 
 

DU SØRGER SELV FOR  
- booking af din flybillet med Ryanair med afgang fra Billund tidlig 
morgen den 9. april og retur den 13. april om aftenen. Billetpris pt. 
1400 kr. t/r 
- Jespers cykelrejser sørger for transport af cykel til Mallorca  kr. 
900,- 
- egen fortæring/mad i 5 dage  
 

ALTSÅ 5 dage med fantastiske cykeloplevelser for 4000 kr. 
 

ER DU INTERESSERET? For nærmere information/tilmelding 
kontakt jesperscykelrejser@gmail.com 
- se youtube med jespers cykelrejser i uge 43 2013. 
- facebook - jesperscykelrejser 
 


