
 

 

MARATHONREIS MALLORCA                      

15 oktober 2011 

Voor de sportieve hardlopers!                 

De Marathon van Mallorca is bekend als een van de mooiste ter wereld! Deze kans mag u natuurlijk niet 

missen. 

Bij dit sportieve en fantastische evenement is er naast de Marathon keuze in de afstanden voor: 

- Halve Marathon  

- 10 Kilometer Run 

- 10 Kilometer Nordic Walking 

- Kidsrun  

Ook graag deelnemen aan dit fantastisch evenement? Ga dan mee naar Mallorca op 15 oktober 2011 

voor 8 dagen met verblijf in het *** sterren hotel Mac Paradiso Garden op basis van 2 persoonskamers 

halfpension. (ontbijt/diner).     

In de reis is het volgende inbegrepen; 

- Vliegreis met Air Berlin vanaf Bremen naar Palma de Mallorca v.v. 

- Het transfer van de luchthaven naar het hotel v.v. 

- 7 Nachten verblijf in het hotel Mac Paradise Garden  

- Verzorging op basis van 2 persoonskamers halfpension  

De vluchttijden zijn als volgt; 

15/10/11 v. 06.00 a. 08.30 uur Bremen-Palma de Mallorca                                 

22/10/11 v. 19.45 a. 22.15 uur  Palma de Mallorca-Bremen 

De reissom bedraagt 547,00 euro per persoon en is exclusief een reis- en annuleringsverzekering. 

Beschrijving van het hotel Mac Paradiso Garden: 

 

Algemeen: restaurant, bar, 24 uur receptie, tuin, terras, rookvrije kamers, lift, kluisje, verwarming, bagageopslag,  

winkels in het hotel. 

 

Activiteiten: tennisbaan, sauna, solarium, binnenzwembad, buitenzwembad.  

 

Diensten: roomservice, vergader-/feestzaal, valutawissel, souvenirwinkel, fietsverhuur, autoverhuur, excursiebalie.  

 

Internet: Gratis! WiFi is beschikbaar in de openbare ruimtes (gratis).  

 

Parkeren: Gratis openbaar parkeren is mogelijk op een nabijgelegen locatie. 

Inchecken: vanaf 12:30 uur en uitchecken tussen 11.00 en 12.00 uur.  

 

Hotelinformatie: Het hotel heeft twee zwembaden (verwarmd in april en mei), een verlichte tennisbaan, tafeltennis, 

biljarttafel en een sauna. Iedere avond zijn er shows en live muziek. Het hotel is beroemd om de speciale warme en  

koude buffetbrunches, die van 8.00 tot 14.00 uur geserveerd worden. 

Kamerinformatie: Het hotel heeft 130 kamers die allen zijn voorzien van een volledig uitgeruste badkamer, balkon, 

terras, zeezicht, telefoon, radio, satelliet TV, airconditioning en verwarming. 
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De prijs voor deze Marathonreis is geldig t/m 23 november a.s.  

 

Voor informatie zie de website www.bernadetteschuurman.nl. Ook kan kontact worden opgenomen 

met Bernadette Schuurman en Flip Slik via onderstaande telefoonnummers en e-mailadressen; 

 

Bernadette Schuurman 

06-15042105 

bschuurm@xs4all.nl 

http://www.bernadetteschuurman.nl 

 

Flip Slik 

06-10161469      

flipslik@xs4all.nl 

http://www.flipshot.nl 

 

The Travel Club 

Mobiel Reisbureau 

 

Marijke Smit-Kuyt 

 

Hoofdweg 163 

9678 PK WESTERLEE 

T: 0597-431425 

M: 06-52358465 

E: marijkesmitkuyt@thetravelclub.nl 

W: www.thetravelclub.nl 

ANVR 3751 en SGR 2372 
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