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Direkte fly fra Billund eller Kastrup lørdag. Rejselederne
rejser fra Billund. Ønsker du at rejse fra Kastrup, skal du
selv checke ind. Indkvartering på Hotel Globales Mimosa.

8 dage
Pris pr. person i delt dobbeltværelse:

Kr.

9.750,-

Pris pr. person i enkeltværelse:

Kr.

10.650,-

Det får du for prisen:
7 nætter på 4* hotel
Måltid på fly t/r
Transfer lufthavn-hotel t/r
All inclusive på hotellet

Danske rejseledere + Fly t/r + Skat, moms og bidrag til
rejsegarantifonden

Udrejse fra Kastrup eller Billund
Inden den 13/5
Herefter ring og hør om pladser.
Gyldigt pas
Minimum 20 personer
Forbehold for ændringer
Alm. god fysik

Vi tager forbehold for ændringer i All Inclusive-konceptet.
All Inclusive slutter kl. 12.00 på afrejsedagen.

01
06
sep - sep

Oplev, hvad Mallorca har at byde på. Efter tilmeldingsfristen tilbyder vi nogle udflugter, som du har
mulighed for at melde dig til. Rejselederne følger med på udflugterne.

07
sep

Efter en uges ophold på Mallorca siger vi lørdag farvel og
flyver retur til Billund eller Kastrup.

Hotel
Vi bor på det 4* Hotel Globales Mimosa i hjertet af Palma Nova.
På hotellet finder du et stort og indbydende poolområde. Hotellet er kendt for sin gode beliggenhed tæt på strandpromenaden og gågaden med hyggelige butikker, spisesteder og barer. På hotellet er der også mange aktiviteter bl.a. tennisbane,
bordtennisbord, faciliteter for cyklister og helt nye fitnessfaciliteter. Nogle af aktiviteterne er mod ekstra betaling på stedet.
Opholdet på hotellet er med All inclusive:
• Hovedmåltider fra buffet i hotellets hovedrestaurant –
morgenmad serveres fra kl. 08.00-10.00, frokost fra
kl. 13.00-15.00 og middag fra kl. 17.30-20.30.
• Drikkevarer til måltider: vand, sodavand, øl og vin
(lokale mærker).
• Et udvalg af lokale drikkevarer med og uden alkohol
(bl.a. vand, sodavand, øl, vin, sangria, drinks, kaffe og te)
fra hotellets barer.
• Snacks i udvalgte tidsrum.
• All Inclusive gælder indtil kl. 24.00.
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Velkommen til Mallorca, øen med de mange solskinsdage.

Rejsen kræver:
Deltagerantal:
OBS:

D

31
aug

Mallorca er den største af øerne i den spanske
øgruppe De Baleariske Øer, der ligger i Middelhavet. Mod nord er der en ubeskrivelig natur med
skovklædte bjerge, golde højder med vide udsigter, oliven- og appelsinlunde, rislende vandløb,
stejle klippekyster og i syd lange og vidtstrakte
sandstrande eller små bugter med intime strande.
Rundt på øen ses rigtig mange hyggelige, maleriske små byer.

Tilmelding:

SOLSKINSØEN MED DE
MANGE NATUROPLEVELSER

HE

Oplevelser på rejsen

31. aug-7. sep
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Mallorca
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Rejseledere:

Karen og Leif Thyssen, Skjern

