Het komende voorjaar 2020 organiseert GIO53 (Hejatours) weer een 8 daagse
groeps- reis voor geocachers op MALLORCA .
Met meer dan 1400 geocaches verspreid over het hele eiland van makkelijke tradi’s tot
uitdagende caches kan je echt spreken van een cacheparadijs. Sinds ik zelf vanaf 2011 met
geocaching ben begonnen en vele keren sindsdien op Mallorca ben geweest met fietsers ,
heb ik daarnaast ook honderden caches opgezocht, op veelal bijzondere plekken, zoals in
de bergen, langs de kusten en in het binnenland en leuke plaatsjes. Er is zelfs een
prachtige trail gerealiseerd met 113 caches over een oude spoorwegroute (Via Verde) die
uitstekend met een huurfiets voor iedereen is te doen !

Voor geocachers biedt het eiland ongekende mogelijkheden, zo zijn er boven en
onderaardse bunker caches , druipsteengrotten waar caches in liggen, langs baaien en
kliffen ,Lost Places die je gezien moet hebben en ga zo maar door..Mooie wandelcaches,
voor ieders niveau en vaak prima verzorgde caches.
Het voordeel van Mallorca is behalve het heerlijke weer in het voorjaar met aangename
temperaturen, dat je in slechts 2 uur naar Mallorca vliegt vanaf Rotterdam ,Amsterdam
,Eindhoven . Het verblijf is in**** hotel El CID in Can Pastilla, direct aan boulevard en zee,
en op slechts 10 minuten rijden van het vliegveld .Verder zijn er overal fietsen te huur en
is een auto huren heel goedkoop. Zelf zal ik aanwezig zijn om U van advies te dienen om
de mooiste geocaches te gaan opzoeken en zal ook Uw gids/begeleider zijn naar
spectaculaire druipsteengrotten caches en bijzondere Lost Place caches die op het eiland
te vinden zijn.

**** HOTEL EL CID CAN PASTILLA

REISINFORMATIE :

Di 21 april – Wo 29 april

- Verblijf 8 dagen in **** Hotel EL CID ,een 4 sterren hotel, direct aan zee en
strand en boulevard in Can Pastilla in het zuiden op basis van halfpension.
De ruime gerenoveerde 2-persoonkamers, met veelal uitzicht op zee zijn voorzien
van airco, toilet, badkamer, balkon, satelliet-tv . Er zijn 2 zwembaden, zowel
binnen als buiten. Auto en fietshuur kunnen wij uiterst voordelig voor U verzorgen.
U kunt vliegen met Transavia vanaf
Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam en Zaventem(B).Bedenk wel dat bij vroeg
boeken U aanzienlijk bespaart op Uw vliegticket ! Wellicht tot ziens op Mallorca
het geocaching paradijs in Europa!

8 -dagen verblijf op basis hp, + vliegticket(Rotterdam*)
Prijs € 550 pp**
( De reissom is gebaseerd op een verblijf in een 2 persoonskamer HP (1-pers kamer kent een toeslag )
Vliegticket op basis handbagage (10kg) en handtas
*Vanaf Eindhoven en Amsterdam, Brussel ook mogelijk
**Vliegtickets zijn onderhevig aan vraag en aanbod en de prijs wordt daaraan aangepast.!

Voor reserveringen en informatie :

Jan Vlietstra (GIO53) tel mob: 0651010460
Email: INFO@HEJATOURS.NL

