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WEST FINN TOURS CYKELLÄGER PÅ MALLORCA 
25.4. – 5.5.2020 

 

 
 
 
Mallorca kallas ofta cyklistens paradis.  Årligen kommer tusentals cyklister till Mallorca för att 
träna. Även om ön inte är stor, hittas lämplig terräng för olika smaker; bergskedjan Serra de 
Tramuntanas i väst bjuder på utmaning åt den som tycker om backar och höjdskillnader. I de östra 
och södra delarna hittas jämnare terräng med vackra vyer. 
 
Mallorca är ett av de få ställen där du får dela landsvägen med proffscyklister och tour-vinnare. 
T.ex. Team Sky, Omega Pharma Quick-Step och Movistar tränar i Serra de Tramuntana. 
 
Flygtider: 
25.4.2020  Helsingfors – Palma kl. 14.45 – 17.45 Norwegian 
5.5.2020  Palma – Helsingfors kl. 11.40 – 16.40 Norwegian 
 
Resans pris  1095 eur/person, förutsätter minst 10 personers grupp 
 
I priset ingår: 

- flyg Helsingfors – Palma t/r med Norwegian (inkl. 2 incheckade 
väskor) 

- transport från flygfältet till hotellet t/r 

mailto:myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi
http://www.kokkolanmatkatoimisto.fi


     
 
 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
     

 
Travel Agency Kokkolan Matkatoimisto Oy  Tel +358-6-823 8300 
Tehtaankatu 8    Fax +358-6-823 8346 
67100 Kokkola    email: myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi 
FINLAND    www.kokkolanmatkatoimisto.fi 
    

- 10 nätter på Zafiro Tropic Hotell **** i premium lägenhet inkl. 
halvpension 

- mervärdesskatt 
Till extra kostnad: 

- transport till Helsingfors t/r 
- enkelrum kostar 195 eur 
- cykeluthyrning www.bikeszafiro.com 
- lokal turistskatt (betalas på ort och ställe) 

 
Hotell:  Zafiro Tropic är ett 4-stjärnigt hotell i Puerto d Alcudia, 200 m från  
  stranden. På hotellet finns Zafiro cycling station, spa, gym mm. 
  https://www.zafirohotels.com/en/hotels/zafiro-tropic/ 
    

 
 
 
Vi har bokat platser åt 20 personer. Anmälningar sensast 31.10. till: 
 
Karleby Resebyrå Ab 
Tel 06-8238300  
kimmo@kokkolanmatkatoimisto.fi 
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WEST FINN TOURS CYKELLÄGER PÅ MALLORCA 
27.4. – 5.5.2020 

 

 
 
 
Mallorca kallas ofta cyklistens paradis.  Årligen kommer tusentals cyklister till Mallorca för att 
träna. Även om ön inte är stor, hittas lämplig terräng för olika smaker; bergskedjan Serra de 
Tramuntanas i väst bjuder på utmaning åt den som tycker om backar och höjdskillnader. I de östra 
och södra delarna hittas jämnare terräng med vackra vyer. 
 
Mallorca är ett av de få ställen där du får dela landsvägen med proffscyklister och tour-vinnare. 
T.ex. Team Sky, Omega Pharma Quick-Step och Movistar tränar i Serra de Tramuntana. 
 
Flygtider: 
27.4.2020  Helsingfors – Palma kl. 14.40 – 17.40 Norwegian 
5.5.2020  Palma – Helsingfors kl. 11.40 – 16.40 Norwegian 
 
Resans pris  895 eur/person, förutsätter minst 15 personers grupp 
 
I priset ingår: 

- flyg Helsingfors – Palma t/r med Norwegian (inkl. 2 incheckade 
väskor) 

- transport från flygfältet till hotellet t/r 
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- 8 nätter på Zafiro Tropic hotell **** i premium lägenhet inkl. 
halvpension 

- mervärdesskatt 
Till extra kostnad: 

- transport till Helsingfors t/r 
- enkelrum 160 eur 
- cykeluthyrning www.bikeszafiro.com 
- lokal turistskatt (betalas på ort och ställe) 

 
Hotell:  Zafiro Tropic är ett 4-stjärnigt hotell i Puerto d Alcudia, 200 m från  
  stranden. På hotellet finns Zafiro cycling station, spa, gym mm. 
   https://www.zafirohotels.com/en/hotels/zafiro-tropic/ 
 

 
 
 
Vi har bokat platser åt 10 personer. Anmälningar sensast 31.10. till: 
 
Karleby Resebyrå Ab 
Tel 06-8238300  
kimmo@kokkolanmatkatoimisto.fi 
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