
 

 

 

 

 

Mallorca erbjuder ett hisnande landskap som varierar mellan berg och slingrande vägar utefter 

bergskammarna till ett flackt landskap utefter sydkusten. Ett paradis för oss som älskar att åka motorcykel 

på varierande underlag och i olika miljöer. Säsongen är längre här. En långhelg nu på hösten eller i vår 

passar utmärkt att avsluta eller påbörja sin säsong. Och framför allt, dessa dagsturer passar lika bra för en 

förare eller med passagerare på motorcykeln!. 

 

Vi har letat fram några unika ställen och erbjuder ett trevligt och roligt MC-paket 

för motorcykelfrälsta. Vi åker på offroad cyklar eller touring-MC för de som åker 

med passagerare. Turerna tar oss över hela Mallorca. Vi kommer att uppleva de 

vackra utsiktsplatser och miljöer Mallorca kan erbjuda som man annars inte 

hittar till. Under en dagsetapp hinner vi även med ett besök på en vingård och 

provsmaka deras vin. En annan dag besöker vi en högt belägen restaurang 

uppe i Tramuntanaberget. Bara vägen dit upp testar den bästa föraren..  

 

Bor gör vi i Port de Sóller på Mallorcas 

nordvästkust där vi även börjar våra 

dagsetapper. Boendet är ett trestjärnigt hotell 

med pool beläget bara några hundra meter 

från hamndelen och strandpromenaden. En 

middag hemma hos arrangör där vi testar 

tapas och andra tillbehör hinner vi med en 

kväll för att umgås efter en lång dags körning och samtala över hur 

körningen och upplevelser har varit. 

 

Priser för period 22-27 oktober 2105  

 

Prisexempel / person: BMW GS 700 / 8900 Sek      alternativt      Yamaha XT 660 / 8200 Sek 

Medföljande på MC: 4700 Sek. 

Även andra MC modeller finns, fråga oss om pris

Ingår i pris: 

Avhämtning/transport till och från Palma flygplats 

till hotell/uthyrningsställe för MC. 

Boende på trestjärnigt hotell 5 nätter med frukost.  

MC hyra av fundurotyp, BMW, Yamaha >600 cc, 

hjälm samt försäkring 4 dagar. 

Samtliga luncher under dagsetapper. 

Avslutningsmiddag med arrangör 

Svensktalande guide för dagliga etapper. 

 

Ingår ej: 

Flygresa 

Avbeställningsskydd 

Självrisk för MC (enligt hyresavtal) 

Enkelrum (tillägg 250:-/natt) 

Drivmedel under dagsturer 

Ev. tillägg för touring-MC på förfrågan   
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