LUXURY TRAVEL
INSPIRATIVNÍ NABÍDKA ZE SVĚTA CESTOVÁNÍ

DOVOLENÁ NA KOLECH
MALLORCA
lEDEN 2020 - PROSINEC 2020

INDIVIDUÁLNÍ DOVOLENÁ PO OSTROVĚ MALLORCA
S GARANCÍ REALIZACE OD 2 OSOB
ITINERÁŘ ZÁJEZDU:

Kategorie SELECT
01. den: Llucmajor
Individuální příjezd do Llucmajor.
Ubytování na 1 noc v destinaci Llucmajor.
02. den: Llucmajor – Sineu (cca 56 km)
Trasa prvního dne na kolech Vás provede
okruhem kolem městečka Llucmajor a zavede
Vás dále do vesničky Randa, jejíž návštěvu si
nemůžete nechat ujít. Trasa Vás zavede nakonec
do Sineu.
Ubytování na 2 noci v destinaci Sineu.

05. den: Puero do Pollensa (cca 55 km)
Dnešní trasa Vás zavede do přístavního
městečka Puerto Pollensa, kde se můžete projít
po promenádě, která Vás dále zavede do
městečka Alcudia.
06. den: Caimari, Campanet (cca 43 km)
Dnešní etapa okružní cesty Vás zavede do
okolí pohoří Tramuntana, kde objevíte
malebné vesničky Caimari a Mancor, které si
zachovávají stále ryzí charakter. Odtud můžete
podniknout pěší túru ke klášteru Lluc.

03. den: Petra (cca 38 km)
Dnes objevíte malebnou přírodu Mallorcu.
Pojedete přes malé vesničky, pole a olivové
hájky až do Petry. Během trasy budete míjet
skvostné panské domy.

07. den: Campanet
Individuální odjezd nebo prodloužení zájezdu.

04. den: Sineu – Campanet (cca 48 km)
Přes působivou krajinu pohoří Serra de
Tramuntana a přes vinařskou oblast dorazíte do
městečka Binnissalem, kde můžete navštívit
proslavené vinařské sklepy (fakultativně). Poté
pokračujete dále do mandlových, ovocných a
olivových hájků do Campanet.
Ubytování na 3 noci v destinaci Campanet.

Individuální okružní cesty se konají denně
do konce října.
Možnost pronájmu kola nebo elektrokola.

Celková délka okružní cesty: cca 240 km
Topografie je kopcovitá s menšími výstupy.

Hotely kategorie SELECT jsou následující:
Hotel Hilton Sa Tore 5*
Butikový hotel Can Joan Capo 4*
Hotel Monnaber Nou Eco Hotel Rural Spa 4*

Celková cena na osobu: od 22.900,- Kč

Celková cena zahrnuje:
Ubytování dle programu na 6 nocí v
destinaci včetně snídaně,
Přeprava zavazadel,
Pronájem horského kola po celou okružní
cestu,
Mapy a infomateriál,
Zákonné pojištění CK Luxury Travel s.r.o.
proti úpadku ve znění zákona 159/99 Sb.

Celková cena nezahrnuje:
Dopravu do destinace,
Transfery v destinaci z letiště do hotelu a
zpět,
Pobytovou taxu, která je splatná na místě
v hotelu,
Cestovní a storno pojištění.

INFORMACE A REZERVACE:
Tel.: +420 234 802 215
Email: info@luxury-travel.cz

