
Protur Hotel Palmeras Playa 
Adresse: Avd. de les Savines 
07560 Sa Coma 
Mallorca, Spanien  
Tlf: 0034 971810044 
Fax: 0034 971810045 
E-mail: palmerasplaya@proturhotels.com 
Hj.side: www.protur-hotels.com/Protur-Hotel/Palmeras-Playa 
 
Pris:  kr. 10.600,00 pr. person ved 2 personer på værelset 
Depositum:  kr. 2.000,00 betales ved bindende tilmelding. 

Der tages forbehold for evt. prisændringer samt trykfejl. 
 

 
Tilmeldingsfrist den senest den 30. juni 2022 

 
Prisen er inklusiv: 
 ● Fly tur/retur med alle skatter og afgifter 
 ● Mad i flyet 
 ● Transfer mellem lufthavn og hotel 
 ● 7 nætter på hotellet 
 ● All Inclusive 
 ● 1 udflugt 
 
Mødested: Billund Lufthavn. 
Tid: Oplyses senere pr. brev senest 14 dage før afrejse. 
Valuta: Euro 
Afstand: Flyvetid 3 timer 30 min. Bus transfer ca. 2 tim. 
Bemærk: Du skal selv betale og sørge for transport til og 
 fra Billund Lufthavn 
 

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende 
v/Lene Hansen, Birkelunden 36, 5200 Odense V 
Tlf. 24 66 56 88, E-mail: rejselene56@gmail.com 

Nordea Bank, reg. nr. 5870, konto nr. 012 24 53189. 
www.handicapgrupperejser.dk 

 
 
 
 

 
Mallorca den 23. – 30. august 2022 

All Inclusive 
Det kan lade sig gøre uanset handicap! 

 
Der vil være hjælpere til stede når du kommer til lufthavnen, som vil hjælpe 
dig med din bagage. Lufthavnspersonalet eller hjælpere vil sørge for at du 
kommer til din plads i flyet. 
Når vi kommer hjem, vil hjælperne ikke forlade lufthavnen, før alle 
deltagere har forladt lufthavnen. 
 

I den mørke og sure tid er Mallorca et velegnet sted at tage hen på en sol- 
og afslapningsferie.  
Sa Coma er en by på den østlige kyst af øen Mallorca, Spanien. 



Mallorca! 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Øen ligger i det vestlige Middelhav, ca. 170 km fra Barcelona på fastlandet. 
Vi skal bo ved den østlige kyst i byen Sa Coma. 

Hotellet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protur Palmeras Playa er et 4 stjernet hotel. 
Hotellet ligger kun 100 m fra stranden og der er kun 500 m til den lille 
fiskerihavn S'Illot. 

Lejligheder! 
Rummelig værelse med 2 senge. 
Kørestolsvenligt badeværelse, og 
balkon eller terrasse.  
Aircondition, telefon, køleskab og 
kedel. Stue med sovesofa, tekøkken 
og køleskab. 
Badeværelse med bruser samt 
hårtørrer. 
 

Restauranten! 
 
Restauranten serveres bl.a. lokale 
specialiteter og internationale 
retter med et All Inclusive-
koncept. 
Alle typer nationale drikkevarer. 
Selvbetjening i bar og spisestue. 
 
 
 
 

Pool området! 
Den udendørs swimmingpool på 
hotellet er omgivet af haver og 
terrasser, hvor du kan nyde solen 
og slappe af med alle de faciliteter 
der hører til, hængekøjer, liggestole 
m.v. 
 

Rejsen arrangeres i samarbejde med ChrisTravel. 
 
 
 
 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2167 


