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Mallorca  -  en återupptäckt favorit 

En resa i behagligt tempo där du får upptäcka lite mer av det okända Mallorca. De långa 
inbjudande sandstränderna, den goda maten och den storslagna naturen gör ön till ett 
riktigt favoritresmål med många återvändare varje år. Vi bor i strandorten Can Pastilla, 
nära huvudstaden Palma med sin gamla stad och stora utbud av kultur och shopping. Vår 
lokala reseledare Fredric Cederlund kan verkligen sin ö och han ser fram emot att få visa 
och dela sina smultronställen med er. Han har bott på Mallorca i 20 år och har stor kunskap 
om den mallorkinska kulturen, dess invånare och traditioner.

DAG 1: STOCKHOLM – MALLORCA
Vid ankomsten möts vi av Fredric på flygplat-
sen. En kort transfer tar oss till  Helios hotell 
i Can Pastilla, en ort ca 15 min från Palma 
med en underbar strand och promenad på 7 
km. Fredric tar med de som vill på en kortare 
kvällspromenad. Hotellet är beläget nära 
stranden med trevlig trädgård och pool.  Ge-
mensam välkomstmiddag. (M) 

DAG 2: MARKNADSDAG & VINKÄLLARE
Halvdagstur till Sineu. Det är onsdag och 
marknad i staden, som under medeltiden var 
öns viktigaste handels och marknadsplats. 
På marknaden finns allt från hantverk, skor, 
djur till mat och blommor. Hos vinproducen-
ten Macia Batle i Santa María del Camí, får vi 
en rundtur och lär känna några av vinerna 
under en vinprovning. En lättare tapaslunch 
serveras under dagen i Santa Maria.  Middag 
på hotellet. (F, L, M) 

DAG 3: PALMA
Nu skall vi upptäcka vackra mysiga Palma. Vi 
gör en guidad stadsrundtur till fots i Palmas 
äldre delar. Vi börjar i de ”arabiska” kvarteren 
La Lonja för att sedan i sakta mak ta oss till 
den gotiska Katedralen La Seu, en impone-
rande byggnad med en rik historia och rötter 
i det sena 1200 talet. Vår stadspromenad går 
via smala vackra gränder och mysiga torg vil-
ket ger oss en liten inblick i det mallorkinska 
vardagslivet. Vi avslutar med en god tapas-
lunch på den helt igenom mallorkinska kro-
gen Celler sa Premsa. Middag. (F,L,M)

DAG 4: UTFÄRD  VALLDEMOSSA & SOLLER 
Idag skall vi upptäcka det okända Mallorca. 
Vi åker igenom den vackra bergskedjan Sier-
ra de Tramuntana med dess små pittoreska 
byar till den omtalade mallorkinska byn Vall-
demossa. Byn blev ett namn på världskartan 
tack vare kompositören Frédéric Chopin. Vi 
besöker klostret Cartuja där Chopin bodde 
under en kall och regnig vinter. Efter en still-
sam guidad promenad längs de kullerstens-
belagda gatorna, får vi en stund på egen 
hand. Vidare längs den norra kusten genom 
byn Deia till Fredrics hemby, den medeltida 
byn Fornalutx som för några år sedan fick 
pris som Spaniens vackraste by.  Vi sätter oss 
till bords och avnjuter en traditionell mallor-
kinsk paellalunch. Fredric visar sedan sin by 
för oss. På hemvägen besöker vi den fransk-
inspirerade byn Sóller vilken ligger vackert 
belägen, omgiven av citrus och olivodlingar. 
Området är upptaget på UNESCO’s världs-
arvslista. Åter till hotellet efter en heldag i 
bergen. Middag på hotellet. (F,L,M)

DAG 5: EGEN DAG/ VANDRING & LLUC
(tillval)
En egen dag eller följ med på en frivillig ut-
färd. Middag på hotellet. (F M) 

LÄTTARE VANDRING & LLUC & LUNCH
En vandring i de vackra Tramutana bergen. 
Med buss längs vindlande vägar till öns and-
liga centrum Monestario de Lluc. Klostret är ett 
pilgrimsmål, dit många vandrar. Bergsforma-
tionerna i Lluc är de enda i sitt slag på Mallorca 
och detta gör vandringen speciell. Vår vand-
ring börjar på relativt platt mark och vidare på 
en bred lite grusig väg med en mindre backe. Vi 
följer stora vägen en bit för att sedan vika av in 
i en fantastisk och trolsk skog, där det på vissa 
ställen känns som om man är i en sagobok av 
John Bauer. Vandringen tar c:a 4 timmar med 
stopp. Efter vandringen serveras en välförtjänt 
lunch invid klostret. Ni som inte vill vandra kan 
följa med men får då egen tid på klostret för att 
njuta av de vackra vyerna. Åter längs vackra 
vägar till vårt hotell. (L)

DAG 6: EGEN DAG/UTFÄRD SYDÖSTRA ÖN 
(tillval)
En egen dag eller följ med på en frivillig ut-
färd. Middag på hotellet. (F, M)

SYDÖSTRA ÖN, DRAKGROTTOR & LUNCH
Idag tar Fredric med oss till sydöstra Mallorca 
där vi besöker de berömda Drakgrottorna, 
fyra gigantiska underjordiska grottor vars tak, 
väggar och golv är täckta med underliga sten-
formationer. Här finns Europas största under-
jordiska sjö, Martel, på vilken små båtar sakta 
glider fram med musiker vilka spelar klassisk 
musik. På 25 meters djup vandrar vi genom de 
häpnadsväckande grottorna. Lunch på herr-
gården Els Calderes med rötter i det sena 1200 
talet. Besök på Mallorcas pärlfabrik, Majorica. 

DAG 7: KLOSTER & OLIVER & AVSLUTNING 
En egen förmiddag att koppla av innan vi av-
slutar med en trevlig tur och en god avslut-
ningsmåltid. Vi beger oss till, den förmodli-
gen mest exklusiva, olivoljeproducenten på 
Mallorca, Treurer. Där vi får en guidad tur och 
en god provsmakning av deras fina olivolja 
innan vi fortsätter den vindlande bergsvä-
gen upp till klostret i Randa varifrån vi har en 
hissnande utsikt. Efter en kort rundvandring 
på klostret väntar en trevlig avslutningsmål-
tid på en något speciell restaurang som Fre-
dric valt ut. Vi äter gott och kanske får se en 
del bilder från veckan som varit.  Vi återvän-
der tidig kväll så ni hinner packa och de som 
önskar kan äta middag på hotellet.  (F,L,M)

DAG 8: HEMRESA
Transfer  tidig morgon till flygplatsen. (F)

FAKTA
GRUPP PRIS 10 450 KR
ORD PRIS:  10 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  10 APR 2018
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt
• 4 luncher inkl vin/vatten
• 7 middagar
• Utfärd Palma 
• Utfärd marknad & vinprovning
• Soller, Fornalutx & Valldemossa
• Utfärd kloster & oliver 
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 1 600 kr  
Enkelrum med poolutsikt: 2 400 kr
Utsikt över poolen: 490 kr pp

TILLVAL
Utfärd Vandring & Lluc med lunch: €55
Utfärd Sydöstra Mallorca med lunch:€69
Bokas & betalas på plats, min 20 pers

PRELIMINÄRT HOTELL
Helios, bra mellanklass hotell
Hemsida:www.hoteleshelios.com/en/
home/hotel-helios-mallorca/
För info om hotellen, se också vår hemsida

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (NORWEGIAN)
UT: Arlanda-Palma 11.10-14.50
HEM: Palma-Arlanda 06.45 - 10.25

Fredric Cederlund har 
bott på Mallorca i 20 år 
och arbetat som vand-
rings- och kulturguide. 


