
Förläng säsongen, upptäck Mallorca på två hjul. 

Mitt namn är Bosse Walldin och jag driver ett aktivitetsföretag här på Mallorca. 

 Vi genomför bl.a. konferenser, aktiviteter, men även roliga motorcykelarrangemang.  

 Jag har lång erfarenhet av MC-åkning och ledarskap. Har varit aktiv som ledare inom klubbar, men 

även som ansvarig inom SVEMO i Sverige. 

Nu när den svenska säsongen för att åka börjar lida mot sitt slut, vill vi erbjuda er en fortsättning på 

säsongen med en spännande och rolig upplevelse här på Mallorca, eller varför inte starta upp nästa 

säsong med en resa hit?  

Här kan man åka MC i stort sett året runt. Trafiken är lugn och vägarna är väl underhållna. 

 

 

 

Mallorca är ett eldorado för motorcykels åkare i stort sett året runt. Ön är både tillräckligt stor men 

även liten nog för att göra roliga dagsturer. Och variationer av vägarna gör att ingen dag blir den 

andra lik. Vi på Focusmallorca vill visa er en annan sida av ön än det vi har upplevt på badorterna.  

Gemensamt kommer vi att åka på kustvägar med medelhavet som utsikt, ta oss upp och ner för 

slingrande serpentinvägar, ta oss över bergspass och passera vingårdar där vi stannar och testar 

produkter. Vi åker från öst till väst och genom små orter och större städer så som Palma, Andratx, 

Pollenca, Petra och Valldemossa vilka är bara några av de som vi hinner med under resan.  

Maten inte att förglömma, vi kommer också att testa på allt från spanska tapas till lamm och grillat. 

Dessa rätter kommer att serveras på unika restauranger som man annars inte skulle hitta. Vad sägs 

om en restaurang 400 meter över vattenytan och med en underbar specialitet med lamm som 

marinerats i ÖL minst ett dygn! Vi hinner även se vad huvudstaden Palma har att erbjuda. 



Och för de som vill byta sitt styre mot en ratt ett par timmar hinner vi även med ett besök på 

Mallorcas rundbana.  Här finns möjlighet till att testa på formelbil eller utmana varandra i go-cart. 

 

Åker gör vi på hyrda motorcyklar här på ön. Det finns en hel del att välja på som säkert kan passa. 

 Allt från Harley Davidson, Suzuki Intruder till BMW 650 GS bara för att nämna några. 

Det blir garanterat roligt åkning och många upplevelser att ta med sig hem. 

Besök gärna vår hemsida, där ni finner mer information om vår verksamhet och vad vi erbjuder. 

Ring oss gärna för att prata aktiviteter vi genomför eller ni själva vill göra med hjälp av oss. 

 

Med vänliga hälsningar. 

Bo Walldin 

Abodalifestyle S.L 

Telefon Sverige mob: 076-581 33 39 

Telefon Spanien mob: + 34 663 855 937  

Telefon Spanien: +34 971 633 652 

Webbsida Sverige: www.focusmallorca.se 

Webbsida England: www.focusmallorca.co.uk 

Mail: bosse@focusmallorca.se 

 

http://www.focusmallorca.se/

