
Majorka!
Słoneczna "Majówka"

2023
 
 



Słoneczna "majówka"
na Majorce 

Alcudia to piękne miasteczko nadmorskie na Majorce.

Bardzo popularne miejsce wśród zawodowych kolarzy i turystów rowerowych.

Piękne drogi o świetnych nawierzchniach, teren zróżnicowany i przystępny dla

każdego amatora, kultura kolarska i dużo słońca to największe atuty wyspy Majorka!

Charakterystyka tras pozwala na przyjazdy kolarzy od początkującego amatora po

zawodowca.

Nasz wyjazd to połączenie treningu kolarskiego i wypoczynku dla osób

towarzyszących oraz turystyki . Dlatego na ten wyjazd zapraszamy zawodników z

osobami towarzyszącymi i całymi rodzinami!

Pobyt w czterogwiazdkowym Hotelu ze SPA, blisko plaży, basenem zewnętrznym i

wewnętrznym   oraz codziennymi atrakcjami w postaci muzyki na żywo , karaoke itp

wspomoże nasz wypoczynek.

kontakt@powerofscience.pl tel.536225567



DATY WYJAZDU 

26.04-03.05  7 dni   LOTY z Kraków , Wiedeń , Poznań

27.04-04.05  7 dni   LOTY z Warszawa, Wrocław

26.04-07.05  11 dni LOTY z Wiedeń, Poznań

Inne możliwości lotów: prosimy o kontakt.

kontakt@powerofscience.pl tel.536225567





Jak jeździmy?
Podczas wyjazdu zawsze czekamy po podjazdach i zjazdach na całą grupę, w
międzyczasie robimy przerwę na kawę lub na jedzenie. Na podjazdach każdy jedzie
według uznania i formy sportowej. W płaskim terenie jeździmy całą grupą.
W każdym dniu treningowym jest opcja krótszej i dłuższej trasy. Grupa jest dzielona
na dwie wersje. Przed każdym treningiem uczestnicy dostają "tracka" na Stravie,
którego mogą wgrać do swojego komputerka rowerowego.

Dystans: Trasy od 50 do 200km, teren pagórkowaty lub górski
Grupy treningowe: 
SZOSOWA: zaawansowany i średniozaawansowany amator

Tempo pod górę:  dostosowane do możliwości grupy . Dwie grupy w zależności od
poziomu sportowego.

 
Coffee break: na każdym treningu nie spieszymy się nigdzie, więc w trakcie treningu
robimy 1-2 przerwy na kawę, ciastko i uzupełnienie napojów.
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Przykładowe trasy
1.Alcudia - Formentor - Lassarell

3. "Epic ride" na górskiej trasie z Mallorca312

2. Alcudia - Soller- Valldemossa

79km

155km

225 km

1604m

2108 m

3692 m
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4. Alcudia-Formentor- Batalla-Caimari

134km 2128 m
4. Alcudia- Selva- Sa Calobra-Polenca

112km 2076 m

https://cycling-friendly.es/ruta/espana/islas-baleares/alcudia/port-d-alcudia/hotel-bahia-de-alcudia-formentor-lassarell/2593
https://www.strava.com/routes/2956313063147235490
https://www.strava.com/routes/2919593960396498224
https://www.strava.com/routes/2919596117223786562
https://www.strava.com/routes/2919596117223786562


Mallorca 312 dla
zaintersowanych
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 Podczas  naszego pobytu  odbywa się największy kolarski event na Majorce i jeden z

większych w całej Europie - MALLORCA 312!. Możesz zmierzyć się na jednym z

trzech dystansów po przepięknych terenach Majorki a najdłuższa ma 312 kilometrów!

Tak samo, jak w 2022r i tym razem część uczestników z naszego wyjazdu stanie na

starcie. Obecnie zapisy są już wyczerpane ale można zapisać się na listę rezerwową i

czekać na kolejną "pule" pakietów.   

                                                                           

LINKLINKLINK

https://mallorca312.com/
https://mallorca312.com/




Transport roweru busem +120euro
Transport bagażu 20kg busem  +60euro
Wypożyczenie roweru na miejscu 
Możliwość kupienia wyjazdu razem z
biletami lotniczym 
Pokój jednosobowy + 140euro

Opcjonalnie :
Zakwaterowanie w hotelu 4 gwiazdkowym ze

śniadaniami i obiadokolacjami( W formie

bufetu)

Dostęp do SPA

Przechowywalnia rowerów, myjka  i hotelowy

serwis rowerowy

Transporty lotniskowe(Palma-Alcudia--Palma)

Wspólne treningi  grupowe 

Opieka trenerska

Pomoc mechanika

Ubezpieczenie na wyjazd rowerowy NNW OC

osoba towarzysząca 7dni-2300zł  11dni-3300
dziecko do lat 3 - 7dni-400zł 11-dni 500zł
dziecko do lat 12 - 1700zł

2900zł 7 nocy
4100 11 nocy
 

Cena zawiera: 

CENA WYJAZDU
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Biletów lotniczych

transportu/wypożyczenia rowerów

Opłaty klimatycznej (3euro/doba)

Cena nie zawiera:

     

.
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Zasady rezerwacji
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie w FORMULARZU lub/i kontakt

telefoniczny , mailowy w celu potwierdzenia dostępności miejsc.

Rezerwacją miejsca na wyjazd jest wpłata zaliczki 900zł (7dni) 1100zł(11dni)

Nr konta: 

98 1870 1045 2078 1067 2362 0001

Nest  Bank

Power of Science

Kustronia 12, 43-300 Bielsko Biała

Tytułem: Imię i Nazwisko 

Przy rezygnacji  do dnia 30.01.2023 100% zaliczki podlega zwrotowi

Przy rezygnacji  do dnia 30.03.2023 50% zaliczki podlega zwrotowi

Przy rezygnacji po dniu  30.03.2023 całość zaliczki nie podlega zwrotowi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0glKgpchUrPwdpkruTdZzX_NCOVal62UrMMHkp_Punf2iQA/viewform


Praktyczne informacje

Obsługa: Na miejscu  mamy do dyspozycji dwóch trenerów/opiekunów, którzy

bedą prowadzili treningi na rowerach.

LOTY:  Prawie każde lotnisko w Polsce lata do Palmy. Najtańsze loty w tym

okresie są z Wiednia.

ROWERY:  

Trzy opcje:

- wypożyczenie na miejscu (18-30euro/doba)

- transport busem z Polski (120euro)

-zabranie roweru do samolotu (120euro)

Przełożenie w rowerach: Zalecamy kasetę 28-32 zęby, w zależności od

wytrenowania. Mniejsza tarcza w korbie : 34z lub 36z 

Pogoda: ok. 20-25*C , ubrania letnie + kurtki/kamizelki w razie wystąpienia opadów.
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Bahía de Alcudia & Spa to 4 gwiazdkowy hotel dla turystów na północno-
zachodnim wybrzeżu Majorki,, zaledwie 150 metrów od plaży. Jest blisko
portu i ma piękne widoki na zatokę i góry. 
Posiada swój warsztat, sklep oraz miejsce do przechowywania rowerów.

ZAKWATEROWANIE
Hotel Bahia de Alcudia & Spa dla rowerzystów
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SPA
Hotel Bahia de Alcudia & Spa 
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Jacuzzi

Kąpiel parowa

Basen

Prysznice chromatyczne

Podgrzewana kamienna ławka

Kostka do lodu

Sauna

Gabinet masażu



SPA



POKOJE



Bar
Restauracja



DO ZOBACZENIA! 
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