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WAAROM?  

Mallorca is al jaren een populair fietseiland. Het zijn niet alleen de profploegen die hier hun 

trainingsrondjes komen rijden, maar ook amateurs en wielertoeristen. Zeker als het voorjaar 

in België weer eens in het water is gevallen, trekken vele fietsers naar het eiland toe. Het 

aantal wielertoeristen is steeds groter aan het worden. Het eiland is voornamelijk zeer 

geliefd bij hen door zijn heuvelachtige karakter. De Serra de Tramuntana en Serra de Llevant 

zijn de populairste delen van het eiland als het om fietsen gaat. De prachtige 

tussendoorstraatjes in het laagland, tussen deze twee bergketens, zijn ook meer dan de 

moeite waard. 

Mallorca heeft dus een grotere variatie aan fietsroutes, ideaal voor alle sportieve fietsers. 
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PROGRAMMA: 

We bezorgen onderstaand een eerste voorstel betreft het programma op basis van de 

ontvangen vluchturen en een reeks ritten. Alle ritten die we voorstellen zijn steeds 

aanpasbaar (in te korten qua afstand en hoogtemeters) 

 

HEENVLUCHT ZATERDAG 14 MAART 2020 

 Heenvlucht vanuit Brussel Zaventem  

 Tijdstip: 6.40- 9.05 

Aansluitend voorzien we een lokale transfer naar hotel ZAFIRO TROPIC**** 

 Verwelkoming + check-in : afhankelijk van het aantal beschikbare kamers 

 Lunch en briefing  

 

TERUGVLUCHT ZATERDAG 21 MAART 2020 

Check-out, transfer naar de luchthaven, vertrek om 9.55 

Lokale transfer vanuit Zafiro tropic **** naar Palma de Mallorca 

Vlucht: Palma de Mallorca 09u55 – Brussel 12u20 
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RITTEN 

Onderstaand geven we jullie voorbeeldfietsritten door die zowat alle mooiste plaatsjes en 

must-do’s van Mallorca bevatten.  

ENKELE VOORBEELDEN 

 

Opwarming en verkenning binnenland 

82 km 550 hm (mogelijks af te korten tot rit van 70 km, 60 km of 50 km). 

Beschrijving: verkenning rond het hotel via de kustbaan van Alcudia, richting het glooiende 

binnenland met zijn typische smalle wegen met lage muurtjes. We rijden dwars door enkele 

mooie dorpjes die enorm veel charme uitstralen (Sa Pobla, Biniagual, Sencelles, Muro) en 

waar we het echte Mallorca zien.  
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Rit: 2 beklimmingen: Col de Femenies en Sa Calobra 

133 km 2665 hm  (zonder Sa Calobra: inkorting rit tot 90 km 1400 hm) . 

Beschrijving: 2 cols: Na 13 km opwarming beginnen we aan de Col de Femenies, beklimming van 10-

tal km en 500 hm (gem. 5% dus). Aan de splitsing dalen we af naar Sa Calobra, niet voor niets de 

mooiste col van Mallorca 

genoemd. Aan het eindpunt bij 

het water nemen we het 

parallelle baantje en beginnen 

we aan de beklimming. 10 

pittige km’s met een gem. 

stijgingspercentage van 7% 

maar ondanks dit alles is het 

puur genieten van het 

prachtige kronkelende baantje. 

Eenmaal boven dalen we door 

naar Selva via de Col de Sa 

Batalla en keren we stilaan 

huiswaarts. 
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Bergrit met 3 verschillende “cols”: Col de Sa Batalla, Col de Femenies & Cap Formentor  

122 km  2788 hm:  

Mogelijkheid om Cap Formentor eruit te laten: rit van 80 km en 1700 hm 

Beschrijving: Bergrit waarbij we over 3 verschillende “cols” passeren. Rustige golvende 

aanloop van iets meer dan 35 km. Daarna komt men in het dorpje Selva, aan de voet van de 

Coll De Sa Batalla (579 hm). Een zeer mooie beklimming van 9-tal km en gemiddeld 5% maar 

enkele steilere stukjes van 10% en meer.  Gevarieerd klimmen dus, met wat 

haarspeldbochten.  Nadat we hier bovenkomen, gaan we rechtsaf naar de top van de Coll de 

Femenies (515m). We blijven dus wat op het plateau hangen en het gaat golvend, op een 

vrij rechte baan richting de top. Hierna volgt een mooie afdaling richting de voet van Cap 

Formentor. Het einde bereik je na een beklimming van 16 km waarbij er verschillende 

stukken ook recuperatie (dalend) zijn. Vrij pittig maar een must op Mallora, zie onderstaande 

foto 
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Laatste 100 km van Mallorca 312 en beklimming klooster Betlem 

135 km 1600 hm: sterk glooiend en beklimming naar klooster (5% gem)  
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Koninginnenrit: doorheen het Tramuntana gebergte 

170 km 2870 hm: Valdemossa, Soller en naar het dak van deze reis Puig Major (880) 

Meerder inkortingen mogelijk 

 

Recuperatierit door het binnenland met beklimming heiligdom Randa 

112 km 1200 hm 
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Sa Pobla – Pollenca – Alcudia: opwarmingsrit 

59 km 400 hm: 
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Sencelles – Muro – Can Picafort combinatie binnenland & kustlijn 

77 km 500 hm: 
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Santa Margalida en Petra 

81 km 600 hm 
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Mallorca 1 beklimming 

79 km 1400 hm 
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Cap Formentor 

65 km 87
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HOTEL: 

HOTEL ZAFIRO TROPIC**** 

Deze accommodatie ligt op 3 minuten lopen van het strand. Het Zafiro Tropic (vroeger 

bekend als Viva Tropic) ligt op 200 

meter van het strand in Port 

d'Alcúdia in het noorden van 

Mallorca. Het heeft een grote tuin, 3 

zwembaden en een spa met Turkse 

baden. 

Alle appartementen en studio's van 

het Zafiro Tropic zijn voorzien van 

airconditioning en een eigen balkon. 

U vindt hier ook een satelliet-tv. 

Het hotel biedt heeft 1 zwembad met een piratenschip en glijbanen, en er is 1 

ontspanningsbad met Balinese bedden. In de tuin bevinden zich ligstoelen en parasols. Het 

hotel biedt verder een gevarieerd amusementsprogramma voor zowel volwassenen en 

kinderen. 

Het restaurant Caprice van het Zafiro Tropic serveert mediterrane specialiteiten en 

internationale gerechten. Er is tevens een snackbar bij het zwembad, genaamd La Palapa. 

Restaurant & Bar El Patio biedt avondshows, en in Café-Bar Babalú kunt u genieten van een 

cocktail. 

Het natuurreservaat Parc Natural de s'Albufera de Mallorca ligt op slechts 5 km van het 

Zafiro Tropic. Het is 2 km naar de stad Alcúdia met de 14e-eeuwse muur. 
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OFFERTE 

Inclusief: 

 Boeking en reservatie 

 Heen en terugvlucht vanuit Brussel 

 Transfer luchthaven heen en terug  

 Professioneel fietsvervoer en bagagetransport. 

 Hotel op basis van halfpension inclusief dranken 

 Aangepaste menu’s voor de fietsers 

 Binnen en buitenzwembad 

 Wasserette voor de koerskledij 

 Spa en wellness + massage(optie) 

 Afgesloten fietsgarage 

 Service course en bike wash 

 Servicewagen tijdens de ritten 

 mechanische assistentie 

 Professionele fietsbegeleiders  + mecanicien  

 Ruime buffetbevoorrading voor, tijdens als na de ritten 

 Lunchpakket tijdens de middag 

 Fotoreportage  

Exclusief: 

 Dranken en persoonlijke uitgaven 

 Reis- en bijstandsverzekering: 32 euro 

 Annuleringsverzekering: 45 euro 

 Maaltijden onderweg (heen en terugreis) 

 Massage  

Prijs: 

 Op basis van 30 personen: 970 euro pp 

 Op basis van 35 personen: 945 euro pp 

 

 Prijs niet fietsers: -75 euro pp 

 Supplement single: +175 euro pp 
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BIJKOMENDE VRAGEN 

We hopen dat dit eerste voorstel ter bespreking de start kan zijn van een mooie eerste 

samenwerking. 

Bij vragen, aarzel alvast niet me te contacteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met sportieve groeten, 

Dieter D’Haene 

 

www.flammerouge.be 

info@flammerouge.be 

0032 485 972 428 

 

http://www.flammerouge.be/
mailto:info@flammerouge.be

