
Mallorca

BESKRIVNING

Mallorca flyg t/r

8 dagar

Balearerna med huvudön Mallorca är en av Spaniens

kanske mest spännande och variationsrika ögrupper.

Naturen är storslagen, kulturen är rik som en skattkista

och nöjen finns det gott om. Vi vill visa dig de små

kyrkorna i bergsbyarna där getterna betar utanför

porten, de storslagna utsiktspunkterna där du ser långt

ut över det blå medelhavet, de små fiskehamnarna där

doften av saltvatten blandar sig med den av grillad

nyfångad fisk. Det är Mallorca - på riktigt!

RESEFAKTA

Enkelrum: 1.350:-

Allt detta ingår:

Flygresa i turistklass Köpenhamn-Palma  t/r.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension dvs från middag dag ett till frukost dag 8.

Utflykter i lokal turistbuss enligt program inklusive en

tågresa. Entré till grottorna i Drach Caves, klostret i

Valldemossa och en vinprovning. Serviceavgifter, moms

samt reseledare. Eventuella övriga utflykter och

entréavgifter tillkommer. Vi reserverar oss för ändrade

flygtider och flygpriser,



Dag 1  Kastrup - Palmanova

Vi samlas på morgonen i Kastrup varifrån vi flyger till Mallorcas huvudstad Palma. Vår transferbuss väntar på att ta oss

österut förbi stadens myller till Palmanova. Här skall vi bo i 7 nätter på hotell Ola Hotel Panama. Här finns utomhuspool

och stranden, affärer och barer, ligger bara en kort promenad bort. Hotellet har också ett utmärkt

underhållningsprogram. När vi vilat ut oss efter resan smakar det bra med middag på hotellet.

 

Dag 2-7  Mallorca

Vi har nu några underbara dagar på Mallorca som vi fyller med intressanta utflykter med buss och oftast även med

lokalguide. Det blir även några lediga dagar då man kan välja att vara kvar och kanske vila upp sig på stranden eller

följa med vår reseledare på någon extra utfärd utöver programmet fast då till självkostnadspris. På kvällarna äter vi

middagar på hotellet.

Ingen Mallorcaresa utan ett ordentligt besök i huvudstaden Palma. Vi gör en stadsrundtur genom de gamla kvarteren, till

största del till fots, men får även tid på egen hand att bekanta oss med staden.

En utflykt går till den lilla bergsbyn Valldemossa som blev känd när kompositören Frederic Chopin tillsammans med

författarinnan George Sand tillbringade en vinter här. Vi besöker klostret där paret bodde och där den store

kompositörens piano fortfarande står kvar. Efter besöket beger vi oss till den pittoreska kustorten Puerto de Soller. Här

passar det bra med lunch på någon av serveringarna vid vattnet och lite tid på egen hand. Vi tar sen den gamla fina

spårvagnen till Soller som är en av de trevligaste tågresor man kan tänka sig.

På nästa tur kör vi norrut över slätten till Puerto Pollenca där vi får lite egen tid att flanera på den palmskuggade

strandpromenaden och vandra runt i gränderna bland ockrafärgade hus. Vi fortsätter sedan ut på den norra udden

Formentor med sina branta klippor. Här kör vi på smala vägar och njuter av den storslagna naturen. Vi gör även ett

fotostopp innan vi vänder söderut igen till Alcudia där vi stannar för lunch. Vi avslutar dagen med ett grottbesök då vi

vandrar ner i en av öns mest berömda droppstensgrottor och förundras över naturens eget konstverk.

Något man måste uppleva på Mallorca är veckomarknaden, och de mest kända återfinner vi i Inca och Sineu. Varje

torsdag fylls gator och torg av marknadsstånd och du kan fynda bland lädervaror, smycken, tyger, kryddor och kläder

eller bara njuta av att se all frukt och grönsaker som läggs upp under de skuggande markiserna. Efter marknadsvimlet

vilar vi upp oss hos en lokal vinbonde där det blir vinprovning med tilltugg. Vi återvänder sedan till lugnet i Palmanova.

Dag 8 Palmanova - Kastrup

Det är dags för hemresa och vår transferbuss hämtar oss för färd till Palmas flygplats. Vi sätter oss bekvämt tillrätta för

den drygt 3 timmar långa flygningen till Köpenhamn och Kastrup

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


