
 

Gravel Camp 

Mallorca 
 

“Het Gravel Camp Mallorca gaat om genieten en FUN! Prachtige gravelroutes, fantastische 

uitzichten en hotspots, tof gezelschap, heerlijk eten en entertainment. We laten je Mallorca zien en 

ervaren op een totaal andere wijze als dat je wellicht gewend bent.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Wat gaan we doen? 
 

Mallorca is een fantastisch fietseiland. Het gunstige klimaat, mooie en afwisselende fietsroutes, de 

pittoreske dorpjes en het prachtige Tramuntana-gebergte verleidt vele fietsers naar Mallorca te 

komen. Een ideale plek voor je trainingskamp, fietsvakantie of deel te nemen aan een evenement! 

Mallorca is vooral bekend van het wielrennen. Wat de meesten nog niet weten is dat dit eiland net 

zo mooi, of zelfs nog mooier, is vanaf de mountainbike en gravelbike. We hebben al een 

mountainbike camp in ons aanbod. De hoogste tijd om daar een gravel camp aan toe te voegen! 

Van donderdag 19 tot en met maandag 23 november 2020 organiseren wij samen met Martin 

(QlaQwork), Linda (LindaDijkman) en locals David en Laura (Cycling Planet) ons eerste Gravel 

Camp Mallorca. Bike Villa, catering, transfer, fietshuur, begeleiding, entertainment en unieke 

gravelroutes is allemaal voor je geregeld! “Toros de gravel” zoals de gravecrushers hier genoemd 

worden... Het gaat om plezier en avontuur met gelijkgestemde mensen. Deze keer geen Sa 

Calobra, Cap Fomentor en Puig Major, geen strava segmenten en wedstrijdelementen in de 

routes. Routebouwer Julio heeft gravelpaden gevonden die alleen bij locals bekend zijn: oude 

wegen die door de Romeinen werden aangelegd, kronkelende kustpaden naar afgelegen 

stranden, beboste beklimmingen, vlakke singletracks en mooie afdalingen. Je leert Mallorca 

kennen vanuit een totaal ander en misschien wel nieuw perspectief. En dit alles in goed gezelschap 

van het bekende geluid van krakend gravel, heerlijk eten, biertje/wijntje, bbq en muziek. Alle 

ingredienten voor een onvergetelijk gravel camp! 

 

We hebben plek voor maximaal 12 deelnemers. 

 

Ben jij erbij? 

 

Ed (Bike Villas Mallorca) en Julio (Karakorum Adventure) 

 

                    

 

 



Wie zijn wij? 
 

Routebouwer Julio is geboren en getogen op het eiland en kent elke mm aan mountainbike- en 

gravelpaden. Een combinatie van binnendoor asfalt weggetjes, brede gravelpaden, smalle 

gravelpaden, soms uitdagend, vaak smooth, een klim met een prachtig uitzicht, een technische 

afdaling en kustpadjes. En om je optimaal te laten genieten hebben we local gravelhero’s 

uitgenodigd om mee te gaan. Zij kunnen je alles vertellen over de omgeving en de plekjes waar 

we langs en doorheen gravelen… Julio zal tijdens de tocht ook zijn koksmuts opzetten om ergens 

onderweg een heerlijk traditionele Mallorquinse lunch voor je klaar te maken volgens Julio’s en zijn 

moeders recept. Een echte aanrader! 

Local Ed woont sinds een aantal jaren met zijn gezin op Mallorca. Naast prachtige Bike Villas heeft 

hij inmiddels een groot lokaal netwerk opgebouwd. Naast Julio zullen ook locals David en Laura 

van Cycling Planet hun bijdragen leveren. Cycling Planet is de meest unieke fietswinkel op 

Mallorca. Lees onze blog voor meer info: www.bikevillasmallorca.com/nl/blog/cycling-planet/ 

David en Laura zullen de fietshuur organiseren, gaan mee op pad als local gravelhero’s en iedere 

morgen gaan we allereerst een koffietje bij Cycling Planet doen alvorens het gravel te gaan testen.  

Martin en Linda zijn echte fietsliefhebbers. Weg, strand, mountainbike en gravelbike. Geen 

ondergrond en uitdaging is hen te veel. Beiden hebben een groot netwerk in de wielerwereld en 

zijn actief als wielercoach. Hun ervaringen en opgedane kennis willen ze graag met je delen tijdens 

het camp. Zij zijn aanwezig in een multifunctionele rol tijdens het camp, gaan mee als “leader of 

the pack” tijdens de tochten en zullen op vrijdag een workshop Komoot organiseren. Komoot is 

een populaire app om onder andere gravelroutes mee te maken. Hoe tof zou het zijn om voor 

zondag je eigen gravelroute te maken en te rijden!  

Allemaal toffe, deskundige en gezellige mensen die het eerste Gravel Camp Mallorca voor je 

organiseren. En bij een beetje gravel camp horen natuurlijk hamburgers, bier, muziek en 

entertainment. Vanzelfsprekend houden we ook rekening met vegetariërs en veganisten. Zorg dat 

je erbij bent! 

¡Vamos a gravelar!  

 

 

http://www.bikevillasmallorca.com/nl/blog/cycling-planet/


 

Programma/Dagindeling  
 

 

  

D
O

 

09.00-12.00 Aankomst + Transfer 

12.00-14.00 Kennismaking en lunch 

14.00-17.00 1e GravelRit 50-60km 

 19.00 Avondeten en briefing 

V
R
IJ
 

8:30-9.30 Ontbijt 

10.30-16.00 2e GravelRit 80-100km 

19:00 Avondeten en workshop Komoot 

Z
A

T
 

8:30-9.30 Ontbijt  

10.30-16.00 3e GravelRit 80-100km 

19.00 Avondeten en Beer&FUN 

Z
O

N
 

8:30-9.30 Ontbijt 

10.30-16.00 4e GravelRit 80-100km 

19:00 BBQ, Beer&FUN met live music  

M
A

 

8:00-9.00 Ontbijt 

10.00 Vertrek + Transfer 

  



 

Je Verblijf 

 
Je verblijft in Bike Villa Es Costeret. De Bike Villa is gelegen in Alaró. Dit is een authentiek 

Mallorquins dorp gelegen aan de voet van het Tramuntana gebergte. Je vindt hier nog de 

kenmerkende gemoedelijke sfeer van het binnenland. Het is zeer geschikt als uitvalsbasis voor 

prachtige fiets- en ook wandeltochten. In het dorpje zijn diverse leuke restaurantjes aan het 

gezellige dorpsplein. Palma en het vliegveld liggen op ongeveer 30 (auto)minuten van de Bike 

Villa. 

Es Costeret heeft 7 slaapkamers, 3 badkamers, 2 keukens en 2 woonkamers. Er zijn diverse 

faciliteiten zoals een privé- zwembad, buiten BBQ-ruimte, wifi, airco, smart tv, beveiligde 

fietsstalling, mogelijkheid om je fiets te onderhouden en een wasmachine. De buitenruimte is ruim 

met diverse buitenterrassen met allemaal een prachtig uitzicht op het Tramuntana gebergte. 

Meer informatie en foto’s/video kun je vinden op 

https://www.bikevillasmallorca.com/nl/villas/1/villa-es-costeret-de-son-grau/ 

 

 

  

https://www.bikevillasmallorca.com/nl/villas/1/villa-es-costeret-de-son-grau/


 

KOSTEN 
 

De deelnemersbijdrage voor dit unieke Gravel Camp Mallorca is 695,00 euro per persoon.  

Je krijgt hiervoor het volgende: 

✓ 4 nachten verblijf in Bike Villa Es Costeret 

✓ Ontbijt, lunch, avondeten en drank (gemiddeld gebruik) 

✓ Mallorquinse lunch tijdens de tochten 

✓ Begeleiding tijdens de gravelbike tochten en een volgauto 

✓ Briefing op donderdag, workshop Komoot op vrijdag, Beer&FUN night op zaterdag en 

BBQ, beer and live music op zondag 

✓ Transfer vliegveld naar Bike Villa Es Costeret en vice versa op donderdag en maandag 

✓ Verzekering tijdens de graveltochten 

✓ Betaling van de plaatselijke toeristenbelasting en BTW 

✓ Origineel Bike Villas Mallorca gravelbike jersey (new first edition) 

✓ Een tof gezelschap, mooie routes, heerlijk eten en entertainment 

Het volgende zit niet in de deelnemersbijdrage: 

✓ Fietshuur (optioneel bij te boeken) 

✓ Vliegticket 

✓ Reis- en annuleringsverzekering 

✓ Persoonlijke uitgaven 

 

INSCHRIJVEN 
 

Je kunt je inschrijven door een email te sturen naar info@bikevillasmallorca.com. Vermeld in de 

mail je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Natuurlijk kun je ook als groep 

inschrijven. Dit kan ook per email met daarin de gevraagde informatie per groepslid. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

✓ Aanmelden kan tot uiterlijk 1 september 2020 of tot dat het maximumaantal deelnemers is 

bereikt. 

✓ Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen. 

✓ Je hoeft geen aanbetaling te doen. Het volledige deelnemersbedrag van 695 euro betaal 

je uiterlijk 1 november 2020. Mocht je tussen 1 en 19 november alsnog moeten annuleren 

dan vindt er geen terugbetaling plaats. 

✓ Er vindt geen volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de deelnemersbijdrage plaats 

tijdens het camp als gevolg van omstandigheden die buiten onze invloed vallen. 

✓ Je neemt deel op eigen risico. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


