
Knivstaorten reser till
Mallorca  - så mycket mer
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. 

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

FAKTA
ERT 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
• 11 måltider varav 4 inkl vin/vatten
• Utfärd Palma 
• Utfärd marknad & vinprovning
• Utfärd Soller och Lluc
• Utfärd kloster & oliver 
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

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

TILLVAL
Utfärd Valldemosa med lunch: €55
Utfärd Sydvästra 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 (SAS)
UT: Arlanda-Palma 11.10-14.50
HEM: Palma-Arlanda 06.45 - 10.25

DAG 1: STOCKHOLM – MALLORCA
Vid ankomsten möts vi av Fredric på flygplat-
sen. Efter en kort transfer till Helios hotell i 
Can Pastilla får vi våra rum. Orten ligger 15 
min från Palma med buss. De som önskar kan 
följa med Fredric på en kortare kvällsprome-
nad i Can Pastilla, en trevlig liten strandort 
med 7 km strandpromenad, små affärer och 
en underbar sandstrand. Hotellet är beläget 
nära stranden med trevlig trädgård och pool.  
Välkomstmiddag. (M) 

DAG 2: MARKNADSDAG & VINKÄLLARE
Halvdagstur till Sineu. Det är onsdag och 
marknad i staden, som ligger mitt på Mallor-
ca och under medeltiden var öns huvudstad. 
På marknaden finns allt från hantverk, jord-
bruksprodukter, djur, mat och skor till blom-
mor och plantor. Hos vinproducenten Macia 
Batle i Santa María del Camí, en liten by vid 
foten av Tramuntana får vi en rundtur och lär 
känna några av vinerna under en vinprov-
ning. En lättare tapaslunch serveras under 
dagen. 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 väntar. Vi börjar i de ”arabiska” 
kvarteren La Lonja för att sedan i sakta mak 
ta oss till den gotiska Katedralen La Seu, en 
imponerande byggnad med en rik historia 
och rötter i det sena 1200 talet. Vår stadspro-
menad går via smala vackra gränder och my-
siga torg vilket ger oss en liten inblick i det 
mallorkinska vardagslivet. Efter den guidade 
turen blir det en god tapaslunch på den helt 
igenom mallorkinska och smått osannolika 
krogen Celler sa Premsa. Middag på hotellet.
(F,L,M)

DAG 4: UTFÄRD VALLDEMOSSA (tillägg)
En egen dag att vidare utforska Palma eller 
följ med på en frivillig utfärd. Fredric rekom-
menderar denna utfärd för den vetgirige och 
historiskt intresserade. Middag. (F, M)

UTFÄRD VALLDEMOSA MED LUNCH:
En utfärd med berättelser kring natur, kultur 
och historia. I bergskedjan Sierra de Tramun-
tana finns en mycket bördig och frodig dal. 
Där, 400 meter över havet, ligger den mallor-
kinska byn Valldemossa. Byn blev ett namn 
på världskartan tack vare kompositören Fré-
déric Chopin och hans kvinnliga sällskap Ge-
orge Sand. Efter en stillsam promenad längs 
de kullerstensbelagda gatorna, som ramas 
in av vackra hus och praktfull växtlighet, 
får vi en stund på egen hand. Vi besöker La 
Cartuja, det berömda klostret där bland an-
dra Chopin har bott. Vi avslutar med en god 
lunch på en lokal restaurang. 

DAG 5: UTFÄRD TILL SÓLLER & LLUC
Idag skall vi upptäcka det okända Mallorca, 
de vackra bergen och flera små pittoreska 
byar. Vi åker buss till den franskinspirerade 
byn Sóller vilken ligger vackert belägen och 
omgiven av bergskedjan Sierra de Tramun-
tana. Området är upptaget på UNESCO’s 
världsarvslista sedan 2011. Vi tar sedan den 
lilla spårvagnen från 1912 till Puerto de Sol-
ler för att njuta av hamnens atmosfär. Vi-
dare till Fredrics hemby, den medeltida byn 
Fornalutx som för några år sedan fick pris 
som Spaniens vackraste by. Han visar oss 
runt innan vi sätter oss till bords och avnju-
ter en traditionell mallorkinsk paellalunch. 
Längs vindlande vägar till öns andliga cen-
trum Monestario de Lluc. Klostret är ett pil-
grimsmål, dit många vandrar. Här finns också 
en musikskola för barn, Los Blauets. Åter mot 
Can Pastilla via byn Caimari samt städerna 
Selva och Inca.Middag på hotellet. (F,L,M)

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

SYDÖSTRA ÖN, DRAK GROTTOR & 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 
stenformationer. Här finns Europas största 
underjordiska sjö, Martel, på vilken små bå-
tar sakta glider fram med musiker vilka spe-
lar klassisk musik. På 25 meters djup vandrar 
vi genom de häpnadsväckande grottorna. 
Lunch på herrgården Els Calderes med röt-
ter i det sena 1200 talet.   Slutligen besök på 
Mallorcas pärlfabrik, Majorica. Här får vi lära 
oss hur man tillverkar konstgjorda pärlor.  

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 intressant gui-
dad tur och en härlig provsmakning av de-
ras fina olivolja. Längs vindlande bergsvägar 
kommer vi till klostret i Randa varifrån vi har 
en hissnande utsikt ut över det mallorkinska 
landskapet. Efter en kort rundvandring på 
klostret väntar en trevlig avslutningsmåltid 
på en liten speciell restaurang som Fredric 
valt ut. Vi äter gott och får se en del bilder 
från veckan som varit.  Vi återvänder sen ef-
termiddag/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)

INFORMATION & BOKNING:
SPF KNIVSTAORTEN
Palle Ander
Telefon: 0727-086 100
E-post: palle.ander@telia.com

Tidig amälan rekommenderas då plat-
serna är begränsade. 
Bokningsbekräftelse med inbetalnings-
avier skickas från ReseSkaparna.

Fredric Cederlund har bott 
på Mallorca i 20 år och arbe-
tat som vandrings- och kul-
turguide. H


