Ny resa!

Vandring på Mallorca
9 – 13 november 2021

Ny resa med M-magasin till omåttligt omtyckta och natursköna Mallorca!
Att vandra på denna vackra ö har blivit otroligt populärt de senaste åren och det är lätt att bli
bortskämd av det fina landskapet och de fantastiska vandringslederna.
Bergskedjan på ön har tio bergstoppar som når över 1.000 meter över havet. Bor gör vi i
fiskebyn Puerto de Sóller som ligger vid bergskedjan Sierra de Tramuntana på västra Mallorca.
Under de kommande dagarna njuter vi av vandringar till bland annat Fornalutx, utnämnd till
Spaniens vackraste by, samt till Deia, en annan vacker och exklusiv by dit konstnärer vallfärdar för
de vackra vyernas skull. En utflykt till huvudstaden Palma står också på programmet. Här får vi
en guidad rundtur i de medeltida vindlande gränderna med caféer och tapasbarer.
I Puerto de Sóller njuter vi av den fina stranden med sin strandpromenad och små lokala
restauranger och butiker. Det är en stillsam liten by med underbara solnedgångar.
På Mallorca möter vår svensktalande reseledare och som vanligt följer en representant från
M-magasin med och skämmer bort oss!
Dag 1, tisdag 9 november:
Stockholm – Palma - Puerto de Sóller
Avresa från Stockholm med direktflyg med SAS som avgår kl 08.15 och ankommer Palma kl 11.55.
Här möter vår reseledare för vidare färd (ca 30 min) till hotellet i Puerto de Sóller. Vårt hotell
heter Fergus Style Soller Beach och har ett fantastiskt läge mitt på hamnpromenaden i idylliska
Puerto de Sóller med en stor trädgård och inbjudande poolområde. Vi njuter av en gemensam
första lunch tillsammans på en av de trevliga restaurangerna längs strandpromenaden. Därefter
checkar vi in på hotellet och ses igen för en promenad utmed havet så att vi får röra på oss
ordentligt efter flygresan. Vi avslutar med en liten orienteringstur så att vi lär känna
omgivningarna. På kvällen ses vi igen för en gemensam middag på hotellet och får information om
de kommande dagarna. Lunch och middag ingår.

Dag 2, onsdag 10 november:
Puerto de Sóller - Fornalutx
För alla som är sugna på att mjuka upp sig kör vi ett tidigt yogapass på stranden om vädret
tillåter. Frukost på hotellet och därefter iväg på vår första vandring upp till en av Mallorcas
vackraste byar – Fornalutx. Efter några kilometers strövande förbi oliv- och citrusträd kommer
vi slutligen fram till Ecovinyassa, en ekologisk gård där vi bjuds på ett glas uppfriskande
apelsinjuice. Längs vandringsleden kan man känna doften av vild rosmarin, höra getternas klockor
klinga och njuta av den rena luften och naturen. Fornalutx ligger vackert belägen i Sóller-dalen och
har små charmerande, stenbelagda gator och stenhus. Vi stannar till på en restaurang och njuter
av en enkel lunch i form av en typisk mallorkinsk rätt ”Pa amb Oli”, bröd med olivolja och
tomat och andra pålägg samt ett glas vin (eller annan dryck).
Innan vi beger oss tillbaka till hotellet i hamnen besöker vi Sóller, som är en gammal stad med
mycket historia, vackra hus och kyrkor. På huvudtorget Plaza de la Constitución ligger den
imponerande kyrkan Cathedral Sant Bartomeu som byggdes på 1200-talet Torget kring katedralen
är en naturlig knutpunkt med ett flertal caféer och mycket folkliv. Gamla stan är pittoresk med
smala och trånga gator. För de som är intresserade finns en vacker botanisk trädgård med ett
naturhistoriskt museum att besöka. Här finns också ett konstmuseum och ett arkeologiskt
museum. Från Sóller kan alla som önskar ta spårvagnen ner till hotellet (ingår).
Dagens vandring: Längd: ca 10 km, Tid: ca 3 h, Svårighetsgrad: Lätt, Höjd: 150m upp, 100 m ned.
På kvällen samlas vi igen för att gå och äta en gemensam middag på en restaurang i Puerto de
Sóller (ett glas vin eller annan dryck ingår). Frukost, lättare lunch och middag ingår.

Dag 3, torsdag 11 november:
Puerto de Sóller - Palma
Frukost på hotellet varefter vi ska ut på en av Mallorcas klassiska vandringar till Deiá! Vi vandrar
genom vackra olivlundar på en gammal pilgrimsväg. Efter förfriskningar och en gudomlig
citronkaka på gården Son Mico fortsätter vi vidare upp till Deiá som ligger högt uppe i bergen
med en fantastisk utsikt över havet och dalgångar med olivlundar. Byn lockar konstnärer och andra
som dras till den genuina atmosfären och de storslagna vyerna. Retur till hotellet med buss och tid
för dusch, ombyte och lunch innan nästa äventyr börjar.
Dagens vandring: Längd: ca 10 km, Tid: ca 3 h, Svårighetsgrad: Medel, Höjd: 250m upp, 300m
ned.
På eftermiddagen ska vi på utflykt till huvudstaden Palma. Vi tar först spårvagnen till Sóller
och sedan det klassiska Sóllertåget ner till Palma. Linjen är över 100 år gammal och det är en
upplevelse att göra denna cirka en timme långa tur. Vi
passerar genom Tramuntanabergen och ser inte så
mycket utanför tågfönstren eftersom vi åker genom 13
tunnlar i totalt fem kilometer. Vi kliver av tåget nära
Plaza España och promenerar tillsammans mot
Palmas största saluhall, Mercat de Olivar, där det
blir lite egen tid att strosa runt och njuta av blommor,
mat och frukt. Därefter går vi via Palmas gator och
gränder mot vårt mål; havet och La Seu, katedralen
via Gamla Stan. Under promenaden stannar vi till på
kända platser såsom Plaza Mayor och Plaza Cort.

Vi får också se och höra lite om Gaudis inflytande på ön. Vidare till Almudaina palatset och
besök i stadens stolthet, La Seu, Palmas Katedral. Efter den guidade rundturen får vi lite tid att
flanera runt på egen hand. Kvällen i Palma avslutas på en tapasrestaurang i Gamla stan (ett
glas vin eller annan dryck ingår). Åter med buss till hotellet i Puerto de Sóller.

Frukost, lunch och tapasmiddag ingår.

Dag 4, fredag 12 november:
Puerto de Sóller - Sa Costera till Cala Tuent
Frukost på hotellet och därefter åker vi buss upp till utsiktsplatsen Mirador de Ses Barques.
Vandringen går ner genom en dal tills vi når gården Balitx d’Avall. Här tar vi en paus och njuter av
en nypressad apelsinjuice. Vi tar oss upp från dalen för att snart komma till en led som följer
kusten norrut. Utsikten är imponerande och vi når slutligen fram till den lilla viken Cala Tuent.
Här äter vi en god lunch och de som önskar kan ta ett uppfriskande dopp i det kristallklara vattnet
innan det är dags att ta båten tillbaka till Puerto de Sóller.
Dagens vandring: Längd: ca 12km, Tid: 4-5 h, Svårighetsgrad: Medel, Höjd: 250m upp, 650m ned.
Avskedsmiddag tillsammans denna sista kväll.

Frukost, lunch och middag ingår.

Dag 5, lördag 13 november:
Puerto de Sóller – Valldemossa - Palma - Stockholm
Vi börjar dagen med en uppfriskande powerwalk varefter vi njuter av frukost på hotellet innan vi
checkar ut. Ingen vistelse på Mallorca är komplett utan ett besök i Valldemossa som är en av de
vackraste byarna på ön. Namnet härrör från den arabiske markägaren Muza och ”Valle” som
betyder dal på spanska. Det var här som kompositören Frédéric Chopin och hans flickvän George
Sand hyrde in sig på det gamla klostret i byn. Det är idag ett museum som är öppet för besökare.
Stengatorna är smala och slingriga, husen är byggda i ljus sten och överallt grönskar vackra träd
och blommor. I Valldemossa vimlar det av mysiga caféer, gallerior och butiker. Traditionella
bagerier finns också och de serverar lokala specialiteter som ”coca de patata”, en söt och spröd
potatisbulle. Vi fikar och ser oss omkring i Valldemossa innan det är dags att åka till flygplatsen.
Flygavgång från Palma kl 14.40 som landar i Stockholm kl 18.25.

Frukost & fika ingår.

Hotellet
Fergus Style Soller Beach
Carrer de la Marina, 4, 07108 Port de Sóller, Illes Balears, Spanien
Telefon: +34 971 63 14 50 www.fergushotels.com
Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant

SEK 16.995
SEK 18.995

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.

I priset ingår:
• Flyg i ekonomiklass med SAS Stockholm–Palma t&r, flygskatter och klimatkompensation.
För andra orter vänligen kontakta Relasian.
• 4 nätter i delat dubbelrum på Fergus Style Soller Beach inkl frukost
• Alla i programmet nämnda transfers, vandringar, yogapass, utflykter och entréer
• 4 frukost, 4 luncher och 4 middagar exkl dryck där ej annat anges
• Svensktalande reseledare på Mallorca
• Svensktalande vandringsguide på Mallorca
• Representant från M-magasin som följer med
Ingår ej:
• Enkelrumstillägg 4 nätter
SEK 1.995
• Havsutsikt i delat dubbelrum 4 nätter
SEK 750
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet
• Dricks, avbeställningsskydd och reseförsäkring
Resevillkor och övrig information
Programmet är räknat på minimum 26 deltagare med dagens valutakurser (22/2-21). Vi reserverar
oss för valutakurs- och programförändringar.
Bokningen är bekräftad när anmälningsavgiften om SEK 3.500 per person erlagts senast 10 dagar
från bokningstillfälle.
Fri avbokning och återbetalning av anmälningsavgiften fram till och med 30/6.
Vid avbokning efter detta datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i
avbokningskostnad. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 45 dagar innan avresedatum. All betalning
sker mot faktura. Vid avbokning mindre än 45 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad,
dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.
Om programmet inte kan genomföras pga Covid -19 restriktioner eller om UD avråder
från resor till Spanien, så ställs resan in och anmälningsavgiften återbetalas.
Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.
I och med covid-19 är det extra viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot
höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall (mot uppvisande av läkarintyg). Se till att
du har ett avbeställningsskydd som täcker före avresa samt en heltäckande reseförsäkring
under själva resan. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid covid-19 då de kan ha
olika regler. De flesta försäkringsbolag täcker dock sjukvårdskostnader om du insjuknar i covid-19
på samma sätt som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera eventuellt med det du behöver
via önskat försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda Reseförsäkringar som du når på
08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se
Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm
Internet: www.relasian.com E-post: elisabeth@relasian.com

