
 

                                            

 
                                              

Een ongelooflijke aanbieding voor onze SENIOREN                      
die een weekje in het voorjaar willen gaan fietsen of 

gewoon willen genieten van de prachtige kleuren in  
de lente !!! 

 

Lente Seniorenreis in Mallorca 
Geen supplement voor singlekamer  

- Voor fietsers              995 €   1 week 

- Voor niet-fietsers       895 €   1 week                                
 

     
Amandelbloesem in volle bloei     een paar sfeerbeelden van de natuur 

 

  Iedereen met een beetje ervaring kan dit fietsen                                                                  
     Vertrek op woensdag : 16 maart 2022 

                                                       
Het Hotel waar wij verblijven  is helemaal gerenoveerd naar 4 
**** sterrenhotel in 2019. 
Super aan te bevelen !!!   Echt geweldige keuken !!! 
Volledig nieuwe kamers met zeezicht ,douche en wc en Tv (satelite) 

Zeer goed restaurant en rustige ligging. 
Ideaal Hotel voor fietsers en wandelaars !!! 



Voor de niet fietsers wordt dit een weekje verblijfsvakantie in de 

voorjaarszon.   
Hotel Principe **** 

 

         
fijn gelegen Hotel Principe ****         mooie terrassen aan het zwembad 
 

Gelegen in Playa de Palma  in een rustige omgeving.  
Het strand is vlakbij . Een familiaal Hotel met 145 kamers. 
Alle kamers hebben een prachtuitzicht op de baai van Palma. Kamers 

beschikken over : douche-tv-telefoon- kluisje en balkon.Airco aanwezig in 
alle gemeenschappelijke ruimten alsook in de kamers. Ideaal voor fietsers en 

wandelaars door zijn rust en kalmte ,na de fiets of wandeltochten. 
Fijne bar en zeer goed restaurant. Het personeel is super –vriendelijk. 
Dit Hotel heeft een nieuwe opbergruimte voor de fietsen gebouwd ,dus zeer 

netjes.  
 

Onze persoonlijke beoordeling : 
 
Onze reisorganisatie werkt reeds sinds 2019 samen met dit uitstekend Hotel. 

Geen klachten van ons belgisch publiek. 
Wij kunnen  dit Hotel sterk aanbevelen !!! Ligging van het Hotel ideaal voor 
allerlei  wandelingen en bezoekjes aan barretjes en restaurantjes. 

Lijnbus naar Palma-stad stopt op 50 meter van het Hotel.  
 

          
                           Ingang : Hotel Principe **** 



                                            
           volledig gerenoveerde slaapkamer                        ruim en gezellig restaurant 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     Kijk eens hoe mooi Mallorca eruitziet in maart !!!!! 
 

           
                   
 

 

                          
          De natuur met de typische windmolentjes in Mallorca en …….heerlijk !!! 



Fietsprogramma is aangepast aan de 60 - plusser  
 
Dag 1 :  zaterdag       
Vertrek in Zaventem  airport  naar Palma de Mallorca . 

Aankomst in Palma en transfer naar  Hotel  Paradiso Garden  **** 
Check-in hotel en kamerverdeling. Zelfde dag en naargelang uur van 

aankomst is er een welkomsdrink in de bar van het hotel,  u aangeboden 
door Eddy Boeckmans  . Bespreking en uitleg van het programma van de 
ganse week. Overnachting en avondmaal. 

 
Dag 2 +  Dag 3  : zondag en maandag   :  2 fietsdagen in het binnenland 

van Mallorca 
Wij rijden op speciale aangeduide fietswegen van dorpje naar dorpje. 
Mooie verkenning van het eiland. Volledig nieuw programma !!!! 

Een lunch om een kleinigheid te eten gedurende onze fiesttocht. 
Ongeveer tussen de 40 km en 50 km per dag met vele stops en bezoeken. 
 

         
     voorjaar in Mallorca                        de mimosa is…. zo opvallend 

 
Dag 4  : dinsdag    : Vrije dag voor iedereen-een dagje om uit te rusten of te 
genieten van zon, zee en strand. Uw fiets is beschikbaar ,misschien zin om 

eens met zijn tweetjes gaan te fietsen  
 
Dag  5 :  woensdag  : fietsdag   

Na het ontbijt transfer met minibusje en onze fietsen naar her dorpje Sineu . 
Mooi en typisch Mallorcaans dorpje met romeinse kerk. 

Hier aangekomen kan iedereen een uurtje en half de typische pittoreske 
markt bezoeken .( interessant en vooral de meest uitgebreide markt van het 
eiland) Onze fietstocht begint uiteraard in Sineu en gaat over mooie 

fietswegen via  dorpje Piña en Algaida naar Llucmajor en verder naar ons 
Hotel in playa de Palma.  S’ middags mogelijkheid tot een middagmaal of 

snack.  Avondmaal en overnachting. 
Totale fietstocht :  55 km (volledig vlak met af en toe een klimmetje 
deze fietstocht maken wij zo lang of zo kort ,naargelang de konditie van  

onze klanten ) (vele stops onderweg ) 
 



           
 

 
   Heerlijke gele mimosa ( 3 weken )        uw fietsbegeleider Eddy 

 
Dag 6  + dag 7    :  donderdag en vrijdag    
2  fietsdagen  Mallorca 

1 volledige dag zuidkust en oostkust Mallorca. 
1 dag prachtige route binnenland . 

Mooie verkenning van het eiland. Volledig nieuw programma !!!! 
Ongeveer tussen de 45 km en 55 km per dag met vele stops en bezoeken. 
   

Dag 8  :  zaterdag    
Na het ontbijt kamer vrij maken om 12 uur . 

Transfer naar de luchthaven van Palma en vertrek naar Brussel 

 
Geniet nog even mee en ……twijfel niet …nu meteen inschrijven …… 
Plaatsen zijn beperkt …….voor die prijs…speciaal voor Senioren !!!!!!  

  

               
      cactusbloem ( 3 x per jaar )       buganvillaboom ( enig ) 

 

                
         stil leven in Mallorca              zonsopgang in maart !!!  



 

Wij hebben 20 plaatsen beschikbaar !!!!! 
                

 
EINDE VAN ONZE DIENSTEN  

Prijs voor  deze buitengewone fietsreis :  
Fietser :         995  €  per persoon ( vluchten inbegrepen) 
Niet-fietser :  895  €  per persoon ( vluchten inbegrepen ) 

Verblijf in een standaardkamer 
Toeslag zeezicht : speciale kamer :  18  €  per persoon per nacht 

Verblijf in een luxe kamer :  met zeezicht :  
28 € per persoon per dag  
OPGELET !!!! 

In deze fietsreis is huur electrische fiets mogelijk !!! 
Huur electrische fiets voor gans de week : 125 € per persoon. 
Elke fietser beschikt over een draagtas op de fiets en een helm. 

Bij inschrijving voor de fietsreis is het  verplicht uw lengte door te 
geven om de fiets op maat te bestellen. 

 
Inbegrepen in onze prijs :  
 

     -   vluchten Brussel-Palma-Brussel   
     -   verblijf in Hotel PRINCIPE  ****  in een dubbele kamer met     

          balkon en douche. 
- transfers in Mallorca : luchthaven–hotel (heen en terug) 
- transfers van klanten en fietsen volgens programma. 

- Transfer minibus en aanhangwagen gedurende 3 dagen inbegrepen. 
- alle materiaal voor de fietsers zoals pomp –slot-bagagetas  enz 
- verhuring fiets op maat  voor een week (trekking met 24 versnellingen) 

- deskundige begeleiding per fiets door onze reisleider : Eddy  
Eddy woont reeds 39 jaar in Mallorca. 

- Geen singletoeslag voor alleenstaanden !!!! 
 
Niet inbegrepen in onze prijs : 

 
- korting voor 3 de persoon  op 1  dubbele kamer : 20 % 
- toeslag eclectrische fiets voor 1 week : 125 € per persoon 

 
AANDACHT !!!! 

De fietsers zijn allen bekwaam om een 40 km te kunnen fietsen 
alsook kleine beklimmingen te doorstaan( geen bergen in het 
programma) 

 
Voorschot voor deze reis is : 150 € per persoon !!!!!! 

 
 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                  
 
                                                                                      

                                             

                                                                                                                                                              


