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Clips Mallorca Cycling organiseert fietsreizen op 
Mallorca sinds 2009. Door onze ervaring kennen 
wij alle ins en outs van Mallorca, van de mooiste 
routes tot de nieuwste hotels met de beste prijzen. 
Persoonlijke aandacht en een veelzijdig aanbod 
staat bij voorop. Ons team staat klaar om op 
basis van je wensen de ideale vakantie samen 
te stellen. Ter plekke zijn we je graag van dienst 
vanuit de winkel in Mallorca. De hotels in Can 
Pastilla en Port de Pollenca zijn geselecteerd op 
de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Daarnaast is 
onze rondreis door Mallorca een unieke ervaring.



easy 
& cheap

ultieme 
fietservaring

volledige rondreis
rondom het eiland 

40 tot 150 km
afstand

uitstekende
wegen

350 tot 3000
meter hoogte

Waarom Mallorca?



veilig 
verkeer

gemiddeld
7u zon per dag

gemiddeld
21,4 graden

Stel je voor om langs diepe kliffen en prach-
tige dorpjes te fietsen. Of over mooie, vlakke 
binnenwegen. Of over een glooiende kust-
weg met een aangename bries vanuit zee. 
Mallorca heeft het allemaal. In een afwisse-
lend landschap kan het hele jaar door wor-
den gefietst.

Het fietsseizoen start op Mallorca in februa-
ri. Tot en met juni is het eiland een populaire 
bestemming voor veel fietsers. In het najaar 
zijn de meest populaire maanden septem-
ber en oktober. 

De rondreis in Mallorca is een van onze 
speerpunten. Reeds honderden fietsers gin-
gen je voor en genoten van deze unieke erva-
ring. Je verblijft in onze prachtige 3 of 4 ster-
ren hotels en je bagage wordt uiteraard door 
ons vervoerd van hotel naar hotel. Beleef de 
ervaring van ’s ochtends vertrekken voor een 
nieuwe fietstocht, en tegen het einde van de 
middag aan te komen in een nieuw stadje 
waar de bagage reeds voor je klaar staat!
Zowel voor de geoefende racefietsers als 
de recreatieve e-biker zijn er mooie routes 
beschikbaar. Voor elk wat wils!



bagagetransport fietsgarages fitness ontbijt/diner

Clips Mallorca Cycling biedt fietsvakanties aan op diverse locaties, zowel in het 
gezellige zuiden als in het authentieke noorden. Ook organiseren we rondreizen 
waarbij we zorgen voor het bagagetransport. Op deze locaties zijn hotels te 
vinden welke zijn voorzien van alle faciliteiten om jouw fietsvakantie tot een 
succes te maken. De hotels zijn voorzien van afsluitbare fietsgarages. Ze hebben 
beschikking over uitgebreide fitnessfaciliteiten en een gezond ontbijt-/dinerbuffet.

Voorzien van alle gemakken

Fietsverhuur

Ons aanbod bestaat uit nieuwe en kwalitatief uitstekende Eddy Merckx fietsen. 
Naast racefietsen behoren e-bikes, hybride fietsen en mountainbikes tot de 
mogelijkheden. Het is uiteraard ook mogelijk om je eigen fiets mee te brengen.

Eddy Merckx racefietsen

Lavaredo 68 DISC Di2

Carbon
Shimano Ultegra Di2

Verzet: 36 voor, 30 achter

Lavaredo 68
Carbon 

Shimano Ultegra
Verzet: 34 voor, 32 achter

Blockhaus
Aluminium

Shimano 105
Verzet: 34 voor, 32 achter

racefietsen e-bikes hybride fietsen mountainbikes



Prachtige locaties

Can Pastilla

Een gezellige plaats nabij de hoofd-
stad Palma de Mallorca, gelegen 
aan het strand van Playa de Pal-
ma. Vanaf deze uitvalsbasis kun je 
een groot deel van het zuiden van 
Mallorca bestrijken. Het prachtige 
Tramuntana Gebergte, gelegen in 
het westen van Mallorca, is te be-
reiken vanuit Can Pastilla. Er is rui-
me keus aan vlakkere tochten van-
uit deze uitvalsbasis. Het dorpje is 
gezellig met veel bars, restaurants 
en uitgaansgelegenheden.
 

Port de Pollenca

Een stadje in het noorden van 
Mallorca gelegen aan een prach-
tige baai. In Port de Pollenca 
verblijf je aan de voet van het 
Tramuntana Gebergte, maar het 
is tevens mogelijk om vlakke rou-
tes richting het zuiden te nemen. 
Het stadje is wat rustiger dan het 
zuiden van Mallorca en heeft een 
mooie boulevard om ‘s avonds 
lekker tot rust te komen. 

El Cid 

Helios 

Tropical Java Pollentia 

VillaConcha 

Mar Calma 

Uyal 

Eolo 

Capri 

Roc Leo Pollensa Park & Spa 

Hotels

Hotels

Can Pastilla

Port de Pollenca

Garonda 



Begeleide tochten

Naast individuele fietstochten waarvoor wij Garmin gps’en beschikbaar stellen is het 
ook mogelijk aan te sluiten bij onze begeleide fietstochten. Deze worden gedurende 
5 dagen per week op verschillende niveaus georganiseerd. Dit gebeurt op maandag, 
dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Qua niveau zijn er twee of meer groepen 
beschikbaar. Kosten zijn €5,- per persoon per dag. Ook privébegeleiding voor je club 

of vereniging is op aanvraag mogelijk.

100 - 150 km70 – 90 km 80 – 110 km 

 21 – 24 km/h  24 – 28 km/h  28+ km/h

Individuele fietstochten met Garmin GPS 
óf de mooiste plekjes ontdekken met fietsgids



Fietsservicepakket

Garmin Explorer GPS systeem  
(1 per 5 deelnemers)

GPS-tracks van de mooiste en 
meest uitdagende routes in de 
door jou gekozen locatie

Magazine met uitwerkingen van 
de GPS-tracks

Mogelijkheid om aan te sluiten bij 
onze groepsgidsen in Can Pastilla 
en Port de Pollenca

Water- en scheur vaste fietskaart 
met alle fietsroutes in Mallorca
 
Transfer naar hotel en vice versa

Ophaalservice bij pech

Afstellen fiets naar jouw wens
 
Fietsreparatieservice

Gratis bidon
 
Korting op professioneel fietsshirt/
koersbroek

Korting op de fietshuur

Transfer naar een locatie op het 
eiland, zodat je heel Mallorca kunt 
verkennen (optioneel)

Waarom Clips?

goede fietsenservicegericht

leuk teamkeuzemogelijkhedenbetaalbaar

fietsservicepakket 


