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  Kevätleiri 2018 Mallorcalla  
Triathlonkevään ehdoton kohokohta on Helsinki Triathlonin 

ulkomaanleiri Mallorcalla pääsiäisenä 2018. Hienot harjoit-

telumaastot, mukava ilmasto, ammattitaitoiset ohjaajat, ki-

va harjoitusporukka sekä viimeistelty kokonaisuus ovat sitä, 

mitä kaipaat. Jälleen kerran. 

Leiri järjestetään Alcúdiassa Mallorcalla Välimerellä. Leiri-

päivät ovat 24.3.-2.4.2018.  

 

 

Majoitumme urheiluun erikoistuneeseen hotelliin ”PortBlue Pollentia”, jossa meitä odottaa puolihoito. 

Osa uintiharjoituksista tehdään lämmitetyssä 25 m altaassa, osin vapaassa vedessä kirkkaassa Välimeres-

sä.   

Hotellilta on lisäksi helppoa lähteä polkemaan Mallorcan etelä- ja koillisosien tasaisille teille tai suunnata 

Serra de Tramuntanan vuoristoon saaren luoteisreunalle. Juoksulenkkejä suuntaamme kohti kutsuvia saa-

ren sisäosia tai nautimme rannan läheisyydestä. 

Päivälämpötilat ovat harjoitteluun täydelliset, tavallisesti noin 18 astetta. Merivesi on keskimäärin noin 

14 - 15 asteista.  
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Leirillä on kaksi erilaista harjoitusohjelmaa. Voit valita itsellesi parhaiten sopivan tai täydentää niitä o-

malla harjoittelullasi. Leirin omina ohjaajina ovat seuramme tutut huippuohjaajat Petra Katainen ja Tero 

Knuutila. 

Leirin hinta on varausajankohdasta riippuen: 

- 31.12.2017 912 € 
1.1.2018 – 28.2.2018 1012 € 

  

Leirihinta sisältää: 

 majoituksen 2 hengen ”Maris”- tasoisissa huoneissa 

 puolihoidon 

 lentokenttäkuljetukset Mallorcalla 

o kuljetukset kootaan vähintään 6 hengen ryhmiin 

 valmentajien tekemän valmennusohjelman sekä ohjatut harjoitukset 

 valmentajien neuvontapalvelut leirin ajan 

 erillisen leirinjohtajan palvelut 

 mahdolliset uimahallien pääsymaksut 

 leirin ensiapupalvelut 

Lisämaksusta on saatavilla 

 vuokrapyörä (kts. erillinen hinnasto).  

 yhden hengen huone +160 € leirin ajalta 

 ylimääräiset hotelliyöt 

o yhden hengen huoneessa 55 € 

o kahden hengen huoneessa 70 € 

 lentokenttäkuljetukset alle 6 hengen ryhmille 
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Leiriohjelmaan osallistumattoman hinta on 595 €. Tä-

mä hinta sisältää: 

 majoituksen 2 hengen ”Maris”- tasoisissa huo-

neissa leirin ajan 

 puolihoidon 

 lentokenttäkuljetukset Mallorcalla leiriläisten 

yhteisissä vähintään 6 hengen kuljetuksissa 

Jokainen järjestää itse lentomatkansa.  

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa 

http://heltri.myclub.fi -> ”Kevätleiri Mallorcalla 2018” 

Tule mukaan kevään parhaalle matkalle! 

Varausmaksu on 200 €. Varausmaksua ei palauteta. 

Loppuhinta veloitetaan 30 vrk ennen matkaa. 

Lisätiedot: Pasi Raatikainen, 043 82 43 698, 

tj@heltri.fi 

Vuokrapyörän hinta sisältää ajotietokoneen, pumpun, sisärenkaan, rengasraudat sekä kaksi pullotelinet-

tä. Varaustiedot kerätään erikseen. Kts. http://www.balearreisen.de/en/rental-bikes/ 

Päivien lukumäärä 1 2 3 4 5 6 7 7+ 

Triathlonpyörä (ei sovellu ryhmäajoon) 40 € 70 € 100 € 110 € 120 € 130 € 140 € 20 € 

Hiililkuituinen maantiepyörä 40 € 70 € 100 € 110 € 120 € 130 € 140 € 20 € 

Alumiininen maantiepyörä 30 € 50 € 70 € 75 € 80 € 85 € 91 € 13 € 

 

http://heltri.myclub.fi/
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