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WTC Relst seizoen 2019 

Meerdaagse 

 

1. Meerdaagse 

We hebben nog meer fantastisch nieuws voor jou! ☺ 

Jawel, in 2019 zullen we opnieuw een meerdaagse 

beleven in fietsparadijs Mallorca! 

 

Dat behoeft een beetje toelichting. Want we hadden in ons 

5 jaren plan voorzien om elk jaar een driedaagse 

uitstap binnen een straal van 200km te plannen, en de 

verre buitenlandse uitstappen te reserveren voor de club-jubileum jaren. Zo vierden we in 2012 ons 30-

jaar bestaan in Calpe, en trokken we in 2017 naar Mallorca. En zo voorzien we opnieuw een trip naar het 

buitenland in 2022.  

Maar: dat duurt nog zo lang he ☺ … en fietsen in een zonnig fietsparadijs is toch zo bijzonder!  

Op verzoek van velen hebben we onderzocht of we tussendoor in deze lopende 5 jaar toch een 

bijkomende buitenland-trip konden inlassen, aan een democratische prijs voor de leden, en toch zonder 

te raken aan de financiële 5 jaren begroting. En daar zijn we in geslaagd! De voornaamste bijdragen 

komen van het saldo van de activiteiten in 2018 dat positiever was dan gebudgetteerd, een aantal 

verschuivingen in ons plan voor 2019, een iets hogere deelnamekost per lid, en tenslotte de succesvolle 

onderhandelingen (door onze event manager) over de kosten en de organisatie van de meerdaagse. 

Tijdig inschrijven is de boodschap, want de vluchten worden nu al geboekt en de plaatsen zijn jammer 

genoeg beperkt!  

We zetten alle informatie graag op een rij: 

 

Een ideale periode kiezen die voor iedereen past is helaas onmogelijk. We hebben gekozen voor de 

periode van donderdag 30/05/19 tot en met maandag 03/06/19. In deze periode valt een feestdag op 

donderdag, dus los van de brugdag op vrijdag, betekent dit 1 verlofdag. 

De bestemming is Mallorca, maar nu in een andere regio. We kiezen voor de mooie Noordelijke regio, 

die in 2017 net buiten onze actieradius lag. 

Uitvalsbasis is het unieke hotel  
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Fergus Pollensa Park Spa ****  

(klik hier voor impressies). 

 

 

 

 

De vluchturen zijn nog onder voorbehoud:  

➢ Heenvlucht op donderdag rond 13 uur vanuit Zaventem  

➢ Terugvlucht maandag 09u40, naar Eindhoven, en met bus naar Kampenhout (aankomst +/- 15u30) 

Vertrek is dus in Zaventem, aankomst is aan ons clublokaal. 

Bij aankomst in Mallorca hebben we nog tijd om de fietsen klaar te maken, zodat we kunnen genieten 

van 3 volwaardige fietsdagen. 

We werken ter plaatse opnieuw samen met Clips Mallorca Cycling, de organisatie die we kennen van 

onze vorige Mallorca reis. Meer info op www.mallorcacycling.nl. 

De deelnameprijs bedraagt 610 euro (met een voorschot van 200 euro) voor de eerste 50 inschrijvers. 

Ter vergelijking: in 2017 was dat 575 euro. Als er, zoals in 2017, meer gegadigden zijn dan 50, dan 

bekijken we de eventuele extra voorwaarden van zodra we hier zicht op hebben. 

Daarnaast zijn er een aantal extra opties waarvoor je eventueel vrijblijvend kan kiezen: 

➢ Éénpersoonskamer: supplement 55 euro 

➢ Zeezicht: supplement 34 euro 

➢ Elektronische versnellingen (DI2): supplement 25 euro 

In deze prijs zit inbegrepen: vluchten heen en terug, transfert van en naar het hotel, transfert Eindhoven 

– Kampenhout bij terugkomst, halfpension verblijf in Fergus Pollensa Park Spa ****, lichte lunch en een 

drankje onderweg tijdens de ritten, huur van carbon fietsen op maat (pedalen mee te nemen), 

fietsverzekering, uitgestippelde en begeleide fietstochten in 3 groepen. 

 

Inschrijven kan vanaf NU! Stort het voorschot twv 200 euro op de clubrekening (BE85 7340 1137 7806) 

en je bent erbij! Snel betalen is belangrijk, om erbij te zijn (we sturen wel een bericht als we aan 50 

deelnemers zitten), maar vooral omdat de organisatie afhankelijk is van de geldende prijzen bij de 

luchtvaartmaatschappij op dit ogenblik.  

De eerste 50 deelnemers zijn zeker van bovenstaande voorwaarden. Voor de daaropvolgende 

aanmelders doen we uiteraard ons uiterste best om zo gelijkaardig mogelijke voorwaarden te bedingen. 

 

We hanteren de annulatievoorwaarden van de begeleidende organisatie en hotel. 

https://fr.hotels.com/ho371586/fergus-style-pollensa-park-spa-pollenca-espagne/
http://www.mallorcacycling.nl/
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Schrijf dus snel in, want de plaatsen zijn beperkt en de beloofde ervaring onvergetelijk! 

 


