Tur til Mallorca
17.09 – 24.09.2018
Mandag den 17. september kl. 04.00 mødte 18 morgenfriske deltagere op i Kastrup Lufthavn klar
til 8 dages social cykelferie på Mallorca.
Vi boede på et flot 4 stjerners hotel i Alcudia tæt ved stranden.

Ovenfor: Kort over Mallorca og billeder fra vores hotel
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Efter et par dage på hotellet aftalte vi med tjenerne, at vi spiste morgenmad og aftensmad
udenfor, da der var meget varmt i restauranten.
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Dag 1
Efter indkvartering og et glas champagne, hentede 5 mand deres lejede cykler hos cykelhandleren
og kørte en lille tur ud til Cala sant Vicenc og drak en kop cafe latte og nød den flotte udsigt. Ca. 40
km. t/retur.

Dag 2
2. dagen kørte vi alle 11 cyklister en tur til Pollenca og Sa Pobla og nød kaffen. Ca. 45 km.
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Dag 3
3. dagen delte vi os i 2 hold. Det ene hold kørte fra Alcudia til Can Picafort og videre til Sa Pabla,
hvor man drak kaffe, inden man kørte hjem via Pollenca, ca. 40 km.
Det andet hold kørte til Port de Pollenca – Pollenca og Campanet. Vi startede ud i fint solskinsvejr,
men blev overrasket af regn et par gange undervejs. Dette medførte, at vi havde 4 punkteringer,
før vi var hjemme igen. En våd men dejlig tur på ca. 60 km.

Dag 4
4. dagen var dagen, hvor vi skulle besejre "bjerget". Det var heldagsturen til Cap de Formentor. En
blev hjemme og gik på shopping med damerne. Vi andre kørte ud til Port de Pollenca, derfra er
der ca. 35 km. med 1000 højdemeter og gennemsnitstigninger på 6,6 % til toppen. (Vagttårnet).
Vi havde midtvejs en afstikker på tværs af bjerget for at nyde udsigten ud over Pollenca bugten.
En virkelig sej tur. Ca. 65 km. i alt.
Der er langt til toppen. Udsigten over Pollenca bugten:
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Ovenfor: billeder fra turen til Cap de Formentor

Dag 5
5. dagen var vi lidt trætte i benene efter bjergturen, og da alle ikke var med på 1. dagen til Cala
Sant Vincenc, valgte vi at køre derud og nyde den smukke udsigt og en god kop kaffe. Ca. 40 km.
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Dag 6
6. dagen delte vi os igen i 2 hold. Det ene hold kørte fra Alcudia til Can Picafort, Muro , Sa Pabla og
videre til Buger, hvor man drak kaffe og cola, inden turen igen gik via Sa Pabla og ad kystvejen
tilbage til Alcudia.
Det andet hold kørte fra Alcudia syd over til Can Picafort, San Margalida, Muro, Inca, Selva,
Campanet og via Pollenca hjem til Alcudia igen. Undervejs fik vi en god kop kaffe. En virkelig smuk
tur på ca. 85 km. Det blev til mange dejlige kopper kaffe og colaer undervejs på turene.

Diverse situationsbilleder

Når vi vendte hjem til hotellet, blev det til en ’bette’ øl eller vand og en sludder om turene.
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Nogle gange deltog vi også i happy hour 😊

De, der ikke cyklede, hyggede sig med shopping, gåture, sightseeing samt solbadning på stranden
eller ved poolen.

Alt i alt en super ferie, som mange af deltagerne har opfordret arrangørerne til at gentage i 2019
😊

Tommy Bengtsen
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