Hvad er Python Camp Mallorca?
Har du lyst til at cykle på lækre racer cykler på skønne Mallorca
er Python Camp Mallorca lige noget for dig.
Vi har I samarbejde med 2 hoteller (HM Tropical og Whala!Beach) etableret en camp på Mallorca, hvor vi
selv har en af vores ansatte boende som Camp Manager. Begge hoteller ligger på Playa de Palma stranden i
første række, med gåafstand mellem dem. Vores 18 cykler står på HM Tropical, hvor vores Camp Manager
også bor.
Python Camp Mallorca tilbydes også til de teams/ryttere vi arbejder sammen med, så de har en base, hvor
der står en cykel klar, når de har brug for træning under varmere himmelstrøg end Danmark. Der er derfor
mulighed for, at du kan møde en eller flere professionelle/semi-professionelle cykelryttere under dit
ophold.
du tilbydes samme faciliteter og udstyr som
de professionelle cykelryttere, og du kan
frit benytte en af cyklerne under dit ophold,
så du får mulighed for at cykle under blå
himmel i høj sol, i et terræn med både
bjerge, flade veje og smuk udsigt.
Cyklerne er en PYTHON racer model M med
Ultegra Di2, som på billedet. Den findes i
størrelserne XS, S, M, L og XL. Men der er
kun 18 stk. i alt.
Der er altid mindst én person fra PYTHON
til stede, så tager du derned, er du ikke
alene. Denne person kender området ud og
ind, så han kan give dig gode ideer til
cykelture og ruter mv.

Hotellerne
Campen er fordelt over to hoteller i samme hotelkæde og tæt på hinanden. Det ene er et mere luksuriøst
hotel HM Tropical og det andet er et basic hotel Whala!Beach. Begge ligger lige ned til strandpromenaden i
Playa De Palma. Her er alle slags cykelruter. Mod sydøst er der flade veje som i Danmark. Mod nordøst er
der kuperet terræn med bakker og småbjerge på op til knap 300 meter
blot 10 km. fra hotellet. Mod vest skal man kun cykle 10-15 km, før man rammer de seriøse bjerge på op til
1000 meter.
Hotellerne ligger ved den 4,5 km. lange promenade langs stranden, som er én lang række af butikker,
restauranter, barer og cafeer. Fra den vestlige ende af promenaden er der blot ca. 6 km. ind til Palma
centrum, så det er let at tage på en shopping- eller sightseeing tur.

Hotel HM Tropical
Hotellet ligger i første række lige ned til strandpromenaden i Playa de Palma.
Fra hotellets pool- og barområde foran hotellet
er der direkte udsigt til både strand og
promenade.
På toppen af hotellet er der ligeledes et pool- og
barområde hvorfra der er en helt fantastisk
udsigt over stranden, byen og helt til Palma de
Mallorca.
Hotellet har følgende faciliteter: buffet
restaurant, døgnbemandet reception,
aircondition, elevator, turist information, indenog udendørs bar, udendørs pool, tagterasse med
bar og pool, fitnesscenter, bad- og omklædningsfaciliteter ved cykelkælder, baggageopbevaring,
køleskab/minibar, safetybox på værelserne (gebyr), billeje (gebyr), lufthavns transfer (gebyr), lægeservice
(gebyr).
Det er et ikke ryger hotel og kæledyr er ikke
tilladt.
Gennem receptionen er der adgang til en
cykelkælder, hvor vores cykler er låst inde i
vores eget cykelrum. Man kan også komme
til cykelkælderen udefra. Der er et
udendørs område, hvor der er vand og
slange, så cyklen kan skylles og vaskes
såfremt der er behov for det. I kælderen er
der ligeledes et værkstedsbord med diverse
værktøj og cykelpumpe.
Hotellet er i den luksuriøse ende.
Beliggenheden er fantastisk og maden er lækker. Der er generelt fred og ro. Det er et sted hvor man virkelig
kan slappe af og nyde livet, når man da ikke lige er ude at cykle.

Hotel Whala!beach
Hotellet ligger også lige ned til strandpromenaden i Playa de Palma.
Fra hotellets pool- og barområde på toppen af hotellet er der en helt fantastisk udsigt over stranden, byen
og helt til Palma de Mallorca.
Hotellet har følgende faciliteter: buffet restaurant,
døgnbemandet reception, aircondition, elevator, pool bord,
turist information, inden- og udendørs bar, udendørs pool,
flere tagterasser, baggageopbevaring, box på værelserne
(gebyr), billeje (gebyr), lufthavns transfer (gebyr),
lægeservice (gebyr). Bemærk! Der er ikke køleskab på
værelserne. Det er dog muligt at leje et på hotellet.
Det er et ikke ryger hotel og kæledyr er ikke tilladt.
Bemærk! Vi har ikke cykler stående på dette hotel. Den skal
du på førstedagen afhente på HM Tropical, hvor du også skal aflevere den igen før afrejse. Der er 3 km.
mellem de to hoteller, så det er let at gå langs strandpromenaden fra det ene til det andet.
Gennem receptionen er der adgang til en cykel kælder, hvor man kan hænge sin cykel i holdere på væggen.
Fra cykelkælderen er der adgang til et udendørs område, hvor der er vand og slange, så cyklen kan skylles
og vaskes såfremt der er behov for det.
Hotellet er et basic hotel, med en fantastisk beliggenhed og
rigtig god mad.
Det her dog den ulempe at, der som følge af at prisen er
meget konkurrencedygtig, kommer en del unge mennesker,
som er glade for at feste. Dvs. der kan være nætter hvor der
er larm og fest. Det er dog mest i sommerperioden.

Transportmuligheder og priser (pr. november 2021):
Tæt på begge hoteller går busrusten A2, som kører pendulfart mellem lufthavn og Palma de Playa. Pris er
EUR 5,- hver vej. Det er en meget enkel og effektiv
transport form.
Til højre for hotel Whala!Beach går ”Palma Express”
bussen, så du let kan komme til og fra Palma de Mallorca.
Den stopper også bagved hotel HM Tropical blot 200 meter
fra hotellet. Den hedder rute 25. Der er flere andre
busruter til Palma, men denne er den absolut hurtigste og
den kører ca. hver 20. minut fra 8.00 til 20.00, og ca. hvert
30. minut indtil kl. 23.00. Til denne kan du med fordel
benytte et 10-turs kort, som kan købes i flere kiosker i
Palma by.
En taxa mellem lufthavn og hotel koster ca. EUR 20,- til 28,- og en taxa til Palma de Mallorca ca. EUR 25,- til
30,-

Området
Lige udenfor hotellernes dør løber den 4,5km. lange strandpromenade langs Playa de Palma. Denne består
af én lang række af restauranter, cafeer, butikker, supermarkeder og meget mere.
I den vestlige ende af promenaden starter en cykelsti, som fører hele vejen til Palma de Mallorca. Her
kommer man forbi små havne og smukke
udsigtspunkter på vej til ”hovedstaden”.
Tager man mod øst møder man et relativt
fladt landskab, som minder meget om det
danske. Mod Nord er der lidt mere bjergrigt,
uden at det er for alvor bliver hårdt. Mod vest
kommer man først til Palma de Mallorca, og
lige på den anden side starter de rigtige
bjerge, hvor man ret hurtigt kommer op i
1000 meters højde.
Det anbefales at tage en dag til Palma de
Mallorca, som er en fantastisk by med utallige
sightseeing og shopping oplevelser.

Cykler og cykelgrej.
Cyklerne på stedet er PYTHON model M. De er alle bygget med komplet Ultegra Di2 version 8050/8070 og
er med skivebremser.
Størrelser: XS, S, M, L, XL
Gearing: 50x34T foran og 11-30T bagpå
Pedalarmslængde: 172.5mm
Frempindslængde: 100mm (XS), 110mm (S), 120mm (M+L), 130mm (XL)
Styrbredde: 420mm midt/midt
Hjulsæt: Shimano WH-RS171 (700x25C dæk)
Sadel: Selle San Marco Monza (du er velkommen til at medbringe egen sadel)
Pedal: Er der ikke på - så dem skal du selv huske at tage med.
Cykelhjelm: Er obligatorisk så husk den.
(Ingen cykelhjelm = ingen cykel ☺)
Du vælger cykelstørrelse hjemmefra, så vi er sikre på at din størrelse er til rådighed ved ankomst. Størrelse
vælges ud fra et geometriskema. Du har den samme cykel alle dage under dit ophold.
Cyklen hentes i cykelkælderen. På ankomstdagen kan cyklen benyttes fra kl. 15.00. På afrejsedagen skal
cyklen afleveres senest kl. 12.00, da den skal være klar til næste gæst kl. 15.00. Cykelkælderen er åben for
ud- og indlevering af cykel alle dage fra 9.00-10.30 samt 16.00-17.30. har du brug for at hente/returnere
udenfor dette tidsrum, skal dette aftales med camp manageren på stedet.
Cyklen har monteret en lille sadeltaske med 2 slanger, et multitool og to dækjern. Multitool og dækjern skal
også ligge der når du afleverer cyklen igen. Der vil være en lokal stand hvor der kan købes slanger,
energibarer, energidrik m.m.

Python på Mallorca
Vi er på Mallorca for at cykle, og kommer du til vores camp har
du frie hænder til at cykle lige så meget, eller lige så lidt, du vil.
Der er ingen programmer, ingen fælles træning, ingen fælles
møder og ture. Du er med andre ord fri til at cykle lige så meget
eller lidt du vil, individuelt eller i grupper – det bestemmer du/I
selv. Det er ikke noget vi blander os i. Du kan dog altid spørge
Camp manageren og få råd og vejledning.
Han kan altid give gode råd om cykelruter, udflugter, offentlig
transport, spisesteder, cafeer og meget andet. Men han er IKKE
en turistguide – han er blot en cykelentusiast ligesom I andre
er. Han cykler ikke med Jer. I cykler på egen hånd. Men er du
alene afsted og har ingen at cykle med, tager han gerne to til
tre timer med dig hver dag

Hvad koster det så?
Se priser i separat prisliste. Men bemærk følgende:
Prisen inkluderer ALTID brug af PYTHON racer model M
Prisen inkluderer ALTID stor morgenbuffet hver morgen under opholdet.
Halvpension kan tilkøbes.
Minimumsophold er 3 nætter
Der opkræves et depositum på EUR 100,-/kr. 700,, i forbindelse med booking.
Depositummet tilbagebetales ved bankoverførsel senest 3 hverdage efter returnering af cyklen, såfremt
den returneres i samme stand, som da den blev afhentet (Du skal maile kontonummer til os)
Cyklens størrelse skal angives hjemmefra, og du har den samme cykel alle dagene
Alt ud over hotelværelse og cykel, skal du selv sørge for.
Ruteforslag (spørg Camp Manager Bent Edal)
Udflugtsforslag (spørg Camp Manager Bent Edal)
Interesseret? Skriv en mail til info@pythonpro.com med overskriften Python Camp Mallorca. Angiv datoer,
antal dage, antal personer og om alle skal cykle, samt hvilket hotel. Så vender vi retur med en pris.
Du kan også altid ringe til Camp Manager Bent Edal på telefon 40469106. Han er altid klar med svar på dine
spørgsmål.
Ansvar og forsikring.
Når du låner en af vores cykler har du selv ansvaret for tilbagelevere den efter endt låneperiode, i samme
stand som da du modtog den.
Dvs. du har ansvaret for at udbedre eventuelle skader, som er opstået i låneperioden. Såfremt den
bortkommer eller stjæles har du pligt til at betale erstatning svarende til genanskaffelsesprisen.
Mange indboforsikringer dækker ved lån/leje af cykel, så det er en god idé at undersøge dette hjemmefra.

Du kan tegne en cykelforsikring på stedet. Det koster kr. 45,- pr dag. Den dækker alle skader på cyklen som
opstår ved normalt brug. Den dækker ikke tyveri af cyklen, skader i forbindelse med styrt samt lakskader.
Du cykler på eget ansvar og for egen risiko, og er selv ansvarlig for at overholde landets love og regler.

