
PRIJZEN:
De prijzen van onze 8 daagse reizen zijn op basis
van een 2 persoonskamer halfpension.
7 februari t/m 27 februari ■ € 299,- p.p.*
28 februari t/m 25 april ■ € 309,- p.p.*
26 april t/m 24 mei ■ € 379,- p.p.**
5 september t/m 10 oktober ■ € 389,- p.p.**
Voor een 1 persoonskamer geldt een toeslag van 20%.
Voor de niet fietsende medereiziger geldt een korting van € 20,-
t/m 1 april keuze, Halfpension of All Inclusive.
Toeslag All Inclusive € 87,50 per week.
Exclusief toeslag All Inclusive (verplicht)€ 12,50 p.p. per dag.
(€ 87,50,- per week).

INCLUSIEF:
Halfpension t/m1 april ■ Gebruik fietskelder
Welkomstdrankje ■ Routekaart
Lorini wielershirt* ■ JdR Cycling bidon
(indien geen ■ Pastamaaltijd in
klantenkorting) wielercafé La Terraza
Begeleiding door ■ Transfer, indien vlucht
Nederlands sprekende via JdR Cycling geboekt
groepsleider

EXCLUSIEF:
Vlucht (al vanaf € 98,- ■ Annuleringsverzekering
retour incl. toeslagen) ■ Fietshuur*
All Inclusive toeslag ■ Vervoer van uw
€ 87,50 per week eigen fiets 
Reserveringskosten ■ Transferkosten, indien
€ 12,50 p.p.,maximaal vlucht zelf gereserveerd
€ 35,- per boeking
Reisverzekering (verplicht) via JdR Cycling 
of eigen reisverzekering

Repeaters hebben bij een eerder bezoek reeds een wielershirt 
ontvangen. Voor deze gasten is er de klantenkorting.
(20% op een huurfiets + een leuke extra ter plaatse).

Onze Ridley racefietsen zijn uitgevoerd met Shimano Ultegra
(20 en 30 versnellingen). De Titanium Litespeed Siena is 
uitgevoerd met Campagnolo Centaur (20 versnellingen) en 
de Ridley sportfietsen met Shimano Deore (27 versnellingen).
Prijs racefiets inclusief verzekering € 85,- per week.
Meerprijs Litespeed € 50,- 
Prijs sportfiets inclusief verzekering € 70,- per week.

Op onze website www.mallorcacyclingsport.com
vindt u aanvullende informatie over o.a. maatvoering
van uw huurfiets, reisverslagen, weekprogramma’s en
het offerteformulier.
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Postbus 329 
2700 AH Zoetermeer 
Nederland

VOOR BOEKINGEN EN INFORMATIE:
TEL. : +31(0)79 36 20 244
MOB. : +31(0)64 77 62 933
FAX : +31(0)79 36 00 740
E-MAIL : info@jdrcycling.com

TITANIUM LITESPEED,
MEERPRIJS €50,- PER WEEK.
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JdR Cycling biedt u de mogelijkheid om in groepsverband te fietsen onder bege-
leiding van een ervaren Nederlands sprekende groepsleider (zonder bijbetaling).
We fietsen overwegend in groepsverband, maar er zijn genoeg gelegenheden 
om ook in uw eigen tempo te fietsen. Onderweg maken we een koffiestop op 
de fraaie plekjes van het eiland.

U kunt meefietsen (ma-di-don-vr) op recreatief en sportief niveau.
RECREATIEF: Routes over vlak tot geaccidenteerde wegen, afstanden van
60 tot 90 km met een gemiddelde snelheid van 20 tot 24 km p/u.
SPORTIEF: Routes van vlak tot bergachtig (max. 8% stijgingspercentage),
afstanden van 100 tot 120 km met een gemiddelde snelheid van 24 tot 
28 km p/u.
Afhankelijk van de groepssamenstelling kan in overleg de afstand en snel-
heid aangepast worden.

Neemt u uw eigen fiets mee of huurt u een Ridley race- of sportfiets?
Op de aankomstdag is uw huurfiets vanaf 12.00 beschikbaar en wordt de dag
voor vertrek om 18.00 weer ingeleverd. In onze fietskelder (voorzien van haken
met een slot) is de fiets veilig gestald.

JdR Cycling;
Hanteert een vaste prijs voor het hotel en een variabele prijs voor 
de vlucht. Er zijn al retourvluchten inclusief toeslagen vanaf € 98,-
per persoon. Ons advies is om vroeg te boeken. Hierdoor heeft u 
meer kans op beschikbaarheid tegen een gunstige prijs.
Heeft een wekelijkse aankomst op zaterdag en zondag.
Andere aankomstdagen cq reisduren op aanvraag.
Vliegt rechtstreeks vanaf diverse luchthavens (o.a; Amsterdam, Brussel,
grensstreek van Duitsland) met gerenommeerde maatschappijen zoals 
Air Berlin, Brussel Airlines en Transavia.

Boekt u de vlucht via JdR Cycling, dan is de transfer inbegrepen.
Het vervoer van uw eigen fiets (luchthaven naar hotel v.v.) bedraagt € 20,-

Serra 
de Tramuntana

Serra 
de Llevant

Palma stad
✈
Playa de Palma

Met onze transferservice bent u binnen 
15 minuten in het hotel. Het hotel ligt op
12 km van Palma stad en 200 m van de
boulevard. De sfeer, de kwaliteit van het
restaurant (buffet) en het vriendelijke per-
soneel zullen u zeker bevallen.
Uw 2 persoonskamer met bad/wc (1 pk
douche/wc) beschikt o.a. over een airco,
een kluisje en satelliet TV.

KEUZEMOGELIJKHEID T/M 1 APRIL;
HALFPENSION OF ALL  INCLUSIVE
(TOESLAG € 87,50 PER WEEK).

Vanaf 2 april alleen op basis van All Inclusive.
Inbegrepen zijn o.a. drankjes in restaurant
en bar (tot 24.00 uur), snacks in de namid-
dag en kluisje.

MEER HOTELS
Heeft u liever een 3 sterren hotel
(Cristobal Colon, v.a. € 299.-) iets
verder van de boulevard gelegen
op basis van halfpension? 
Wenst u liever een 4 sterren hotel
(Riu Festival v.a. € 369.- of
Obelisco v.a. € 359.-) met wat
meer luxe en een uitgebreider 
buffet? Op onze site, hoofdmenu
- vervoer - verblijf, vindt u alle
informatie over deze hotels.
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In 2009 organiseert JdR Cycling voor het 4e jaar 
fietsvakanties op Mallorca.

Kleinschalig opgezette fietsvakanties in een ongedwongen sfeer 
waar de gast centraal staat en de ervaren groepsleider zorgt voor een goede
balans tussen inspanning en ontspanning.
Gasten die ons al eerder op Mallorca bezocht hebben, krijgen een klantenkorting
en voor de nieuwkomers is er een gratis Lorini wielershirt.
Naast hotel Riu Concordia*** kunt u ook kiezen voor Riu Festival****, Obelisco****

en Cristobal Colon***. Goede hotels in de nabijheid van Riu Concordia.

Wim Bédorf (boekingen en informatie), oud amateur-wielrenner
André Collavino (begeleiding ter plaatse) en onze groepsleiders hopen
u ook in 2009 te mogen begroeten op het fietseiland bij uitstek!

Mallorca staat al jaren bekend als de bestemming voor de fietsliefhebber.
Of het nu de goede infrastructuur is, het aangename klimaat, het mooie 
landschap of de Spaanse sfeer, fietsen op Mallorca is beslist een aanrader!
De kustwegen zijn licht glooiend en het binnenland vlak of geaccidenteerd.
Zeer geschikt voor de recreatieve en sportieve fietser.
De westkust, met bergen tot 1000 meter, is een uitdaging en voor veel fietsers
het hoogtepunt van de fietsvakantie. De verschillende routes starten vanuit 
de badplaats Playa de Palma, een goed uitgangspunt om in groepsverband of 
individueel mooie fietstochten te maken.

Hotel Riu Concordia *** P L AYA  D E  PA L M A

MET DE TRANSFERBUS IN
15 MINUTEN NAAR HOTEL RIU

NEDERLANDSTALIGE
ERVAREN GROEPSLEIDERS

GRATIS PASTAMAALTIJD
IN WIELERCAFÉ LA TERRAZA

GRATIS 
LORINI WIELERSHIRT

MEEFIETSEN ONDER 
BEGELEIDING 

ZONDER BIJBETALING
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