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JAGOTRAVEL 

WANDELSPORTREIZEN  

   

PRIMAVERA VIERDAAGSE MALLORCA  

CAPDEPERA MALLORCA (SPANJE)   

Sinds enkele jaren wordt er, in navolging van de bekende Vierdaagse van Nijmegen, nu ook op 

het bekende toeristeneiland Mallorca een wandelvierdaagse georganiseerd.  

Door de coronacrisis zijn de edities van 2020 en 2021 helaas komen te vervallen maar in april 

2022 ging alsnog de vierde editie door met veel enthousiaste, Nederlandse wandelaars. 

Door het ideale klimaat in het voorjaar op Mallorca is deze wandelvierdaagse een prachtig 

begin van het internationale wandelseizoen en de ideale gelegenheid om na al die donkere 

wintermaanden eindelijk weer een keer wandelend wat zonuren te maken….   
   
De Mallorca Primavera Vierdaagse vindt in 2023 plaats van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 april (de week voor 

Pasen).  Ook dit jaar wordt de Vierdaagse weer gehouden vanuit Capdepera in het zuidoosten van het eiland.  

 

JAGOTRAVEL organiseert van zondag 16 april t/m zaterdag 22 april een vliegreis van 7 dagen naar deze 

mooie  Vierdaagse. Maar u kunt natuurlijk ook de reis verlengen door langer in capdepera te blijven. 

Voor deze reis heeft u de keuze uit verschillende vertrekplaatsen : 

- Vanaf Amsterdam naar Mallorca met een rechtstreeks vlucht van Transavia. Heen op zondag 16 april 

(vertrek vanaf Amsterdam om 06.45 uur) en terug op zaterdag 22 april (aankomst op Amsterdam om 01.10 

uur op zondagmorgen 23 april). 

Eventueel kunt u ook op zondag terugvliegen (aankomst op Amsterdam om 18.30 uur. 

- Vanaf Eindhoven naar Mallorca met een rechtstreeks vlucht van Transavia. Heen op zondag 16 april 

(vertrek vanaf Eindhoven om 12.45 uur) en terug op zaterdag 22 april (aankomst op Eindhoven om 17.05 

uur). 

Vertrek vanaf Düsseldorf Weeze naar Mallorca is een veel duurdere optie momenteel met ook slechte 

vluchttijden. 

Vertrek vanaf Rotterdam is alleen mogelijk met vertrek op zaterdag 15 april, 

Het is altijd mogelijk om de reis met één of meerdere dagen te verlengen. Neem daarvoor contact op met 

JAGOTRAVEL. Het is (vanwege Paasvakantie en daardoor duurdere tarieven van hotels in Spanje) beter om 

de reis te verlengen dan om eerder te vertrekken. 
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Op Mallorca slapen we in het toeristenplaatsje Capdeperra aan de toeristische zuidoostkant van het eiland. 

De overnachting is in hotel Triton Beach een uitstekend ***toeristenhotel met zwembad, vlakbij de kust en 

op wandelafstand (ca. 800 m) van het centrum van Capdeperra en de startplaats. De overnachting is op twee- 

of  éénpersoonskamers met douche en toilet.  De overnachting is steeds op basis van logies met halfpension 

(ontbijt en diner).  
 

Op maandag heeft u de gehele dag de tijd om Capdepera te verkennen en de startkaarten op te halen. 

Van dinsdag tot vrijdag neemt u deel aan de wandeltochten over 15 en 25 km door de heuvelachtige omgeving 

in het zuiden van Mallorca..  Door het relatief warme klimaat en de (beperkte) hoogteverschillen moeten de 

wandelingen zeker niet onderschat worden.  Bij de reissom is ook de inschrijving voor de wandeltochten 

(normaal EUR 80) al inbegrepen.  
 

De reis zal begeleid worden door Ria Bindels (die deze reis al diverse malen begeleidde). 

 

Wilt u een afwijkend arrangement, uw verblijf in Spanje verlengen (een aantal dagen vooraf of juist een 

aantal dagen langer), een aanvullende rondreis over Mallorca met een huurwagen maken of juist alleen maar 

accommodatie tijdens de wandeldagen boeken ?   Bij JAGOTRAVEL is (bijna) alles mogelijk. Neem met uw 

wensen contact op met JAGOTRAVEL en wij maken een reis op maat voor u...  Voor meer informatie over de 

reis en alle mogelijkheden kunt u altijd met ons contact opnemen per telefoon of email.  
   

aanmelding en informatie   

JAGOTRAVEL Wandelsportreizen   

Raadhuisstraat 7, 5171 CP Kaatsheuvel   

Tel. 06/28737174     Email info@jagotravel.nl      

Internet www.jagotravel.nl 

 

  

 

http://www.jagotravel.nl/
http://www.jagotravel.nl/
http://www.jagotravel.nl/
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REISDATUM   
    Standaardreis (8 dagen)  van zondag 16  tot zaterdag 22 april 2023 met vertrek vanaf Amsterdam of  

    Eindhoven. 

    Vertrek vanaf Rotterdam of verlenging van de reis op aanvraag. 

   

REISSCHEMA    
ZONDAG 16 APRIL 

Vlucht naar Palma de Mallorca vanaf Amsterdam (vertrek om 06.45 uur) of Eindhoven (vertrek om 12.45 uur) 

met Transavia. Na aankomst op Mallorca transfer naar ***hotel Triton Beach in Capdeperra. In dit hotel 

hebben we de beschikking over twee- en éénpersoonskamers met douche en toilet. Het ontbijt en diner is 

dagelijks in de prijs inbegrepen.  

MAANDAG 17 APRIL  

  De gehele dag ter vrije besteding in Capdepera. In de namiddag ophalen van de startkaarten bij het Walking  

   Village in Capdepera. 

DINSDAG 18 T/M VRIJDAG 21 APRIL    

Deelname aan de Vierdaagse van Mallorca. U kunt alle dagen kiezen uit afstanden van 15 of 25 kilometer per 

dag. Lunch steeds voor eigen rekening.    

ZATERDAG 22 APRIL   

Transfer naar de luchthaven. Vlucht vanaf Palma de Mallorca naar Amsterdam (aankomst om 01.10 uur op 
zondagmorgen) of Eindhoven (aankomst om 17.05 uur). 

 

REISSOM 

De reissom van deze reis is  (prijzen zijn per persoon) :   

• Standaard 7-daagse naar Mallorca  voor het landarrangement             €   572 

Toeslag éénpersoonskamer                                                                   €   188 

• Vlucht met Transavia vanaf Amsterdam              va. €   209 

Vlucht met Transavia vanaf Eindhoven    va.       €   234  

    Voor iedere boeking geld dat er als administratie/boekingskosten een bedrag van EUR 10 per boeking  

    (ongeacht het aantal deelnemers) in rekening wordt gebracht. 

Voor prijzen vanaf andere vertrekplaatsen, langer verblijf of voor afwijkende arrangementen kunt u met ons 

contact opnemen voor een vrijblijvende offerte.   

De prijzen genoemd voor de vluchten zijn de goedkoopste prijzen voor een vlucht met 20 kg ruimbagage, 

gereserveerde zitplaats en 1 klein stuks handbagage aan boord op 30 november 2022. Hoe langer u wacht met 

boeken van het vliegticket hoe groter de kans is dat er een toeslag voor het vliegticket is (die kan oplopen tot 

meer dan € 150 extra per persoon. De prijzen van de vluchten kunnen van dag tot dag variëren. 

U kunt eventueel goedkoper vliegen door alleen 1 stuks handbagage (max. 10 kg) aan boord mee te nemen. De 

prijs is dan ca. EUR 50 goedkoper. Geeft u dat dan aan bij inschrijving. 

Bij boeking krijgt u van JAGOTRAVEL een overzicht van alle mogelijkheden en prijzen voor de door u 

gewenste vluchten voordat de boeking definitief gemaakt wordt. 
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In de reissom is inbegrepen :   

• bij de vliegreis : luchthavenbelastingen, zitplaats, 1 stuks ruimbagage van max. 20 kg, klein stuks 

handbagage (onder de stoel voor u) en onbeperkt wijzigen van datum tot 14 dagen voor vertrek 

(exclusief verschil in tarief) 

• halfpension (ontbijt en diner)  in hotel Triton Beach in Capdepera 

• transfer tussen luchthaven Palma de Mallorca en Capdepera en vv.    

• inschrijfgeld wandeltochten incl. herinnering twv. € 80  

• Nederlandstalige reisleiding     

    Niet in de reissom inbegrepen is 

• overige maaltijden  

• verzekeringen   

• toeristenbelasting (ca. € 1 per persoon per nacht – prijs onder voorbehoud van wijzigingen) 

        Deze is ter plaatse in het hotel te betalen. 

• persoonlijke uitgaven   

• de administratiekosten van EUR 10 per boeking (ongeacht het aantal personen)   
   

Hoe langer u wacht met boeken van het vliegticket hoe groter de kans is dat er een toeslag voor het 
vliegticket is (die kan oplopen tot meer dan € 150 per persoon.  
De reissom is verder gebaseerd op de prijzen van de hotelkamers en belastingen zoals die bij ons 
bekend waren op 13 november 2022. Bij prijsverhogingen of wijziging van tarieven voor bagage en 
(luchthaven)belastingen kunnen wij deze verhoging tot twee weken voor vertrek aan u doorrekenen.   

AANMELDING    
U kunt zich voor deze reis aanmelden door het bijgaande aanmeldingsformulier in te vullen en aan ons op te 

sturen. Het aanmeldingsformulier vindt u ook op www.jagotravel.nl  

U kunt ook de gevraagde gegevens per email doorsturen. 

Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u van ons een deelnamebevestiging en een nota voor de door u 

geboekte reis en afgesloten verzekeringen. U hoeft op dit moment dus geen aanbetaling te voldoen.   

Leest u in ieder geval de annuleringsvoorwaarden (die in onze algemene brochure staan) aandachtig door.  

Mocht u meerdere aanmeldingsformulieren nodig hebben maak dan svp. een kopie.    

Voor iedere aanmelding (ongeacht het aantal personen en het aantal geboekte reizen) wordt een bedrag van 

EUR 10 aan administratiekosten in rekening gebracht.   

   

KORTINGEN   
Indien u uiterlijk 3 maanden voor vertrek inschrijft krijgt u een korting van € 25 per persoon. Bij een 

gezamenlijke aanmelding van een groep van 6 of meer personen krijgt u 5 % korting op de reissom.  

Vanaf 15  personen gelden er speciale voorwaarden. Hierover kunt u met ons kantoor contact opnemen.   

De totale korting is echter nooit meer dan € 75 per persoon per reis.   

Kortingen worden echter nooit gegeven over toeslagen als éénpersoonskamertoeslag, belastingen en 

verzekeringen.  

 

http://www.jagotravel.nl/
http://www.jagotravel.nl/
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AANMELDING VIERDAAGSE MALLORCA 2023 
Hierbij meldt ondergetekende zich aan voor de volgende JAGOTRAVELreis :   
(graag met volledige voornaam en getrouwde vrouwen met meisjesnaam invullen)   
Let op dat u de namen hieronder precies zo invult als op uw paspoort/identiteitskaart vermeld, 
Indien dit verschillend is kan u bij vliegtickets problemen ondervinden bij de incheck. Eventuele 
extra kosten zijn dan voor eigen rekening!    

  
Reiziger 1     

LET OP : precies zo vermelden als op uw paspoort/identiteitskaart  

naam en voornaam :  O Dhr / O Mevr (alle voornamen) ────────────────────────      

                                   (achternaam)     ────────────────────────   

geboortedatum  :  ─── / ─── /   ─── 
 

Reiziger 2     

LET OP : precies zo vermelden als op uw paspoort/identiteitskaart  

naam en voornaam :  O Dhr / O Mevr (alle voornamen) ────────────────────────  
                                   (achternaam)     ────────────────────────  

geboortedatum         :  ─── / ─── / ───       

   
correspondentieadres  :  ───────────────────────────────────────────────────  

postcode              :  ───────────────────────────────────────────────────  

woonplaats            :  ───────────────────────────────────────────────────  

telefoon              :  ────────────────────────────────────────────────────  

email                 :  ────────────────────────────────────────────────────   

 
aanmelding   
0 vertrek vanaf Amsterdam  

0 vertrek vanaf Eindhoven 

0 vertrek vanaf   ──────────────────────────────────────────────────── 

0 ik reis met alleen (10 kg) handbagage 

 

Wat voor kamer wilt u hebben   

0 ik wil graag een standaard 1-persoonskamer    

0 ik wil op een standaard tweepersoonskamer (samen met ..................................) 

afstand    

....... km    

 

Indien u een afwijkende reis wilt boeken (eerder aankomen of later vertrekken)neemt u dan 

contact op met JAGOTRAVEL. 

 
Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de reisvoorwaarden van JAGOTRAVEL. Ik maak na 

ontvangst van de faktuur/bevestiging het bedrag van het vliegticket alsmede een bedrag van 25 % 

van de resterende reissom over op de rekening van JAGOTRAVEL. Denkt eraan dat voor iedere boeking 

(ongeacht aantal personen en aantal reizen per boeking) een bedrag van EUR 10 administratiekosten 

wordt berekend.    

 
datum        : ───────────────────────────── 

handtekening : ─────────────────────────────   

   

Opsturen aan :   

JAGOTRAVEL, Raadhuisstraat 7, 5171 CP Kaatsheuvel    

of email deze gegevens naar info@jagotravel.nl    


