Mallorca med all inclusive
-ferieøya som har alt
Ferieøya Mallorca er den vakreste ved Middelhavet. De lange innbydende
sandstrendene, de mange velholdte hotellene, den gode maten og den storslagne
naturen lokker med uforminsket tiltrekningskraft til seg besøkende år etter år. Liten
storby med alt, hovedstaden Palma de Mallorca ligger innerst i den store og vide
Palma-bukten, med sine 30 kilometer med flotte badestrender. Palma – eller "La
Ciutat", som mallorkanerne kaller den – er en
flott og stolt by med spansk eleganse, ærverdige
historiske monumenter og severdigheter, yrende
folkeliv og slentrende ro. Og det er en by som er
tro til sine katalanske røtter, med en
selvbevissthet og trygghet på egen historie,
kultur og viktighet som du ellers bare finner i
Catalonias hovedstad Barcelona. Bli med oss og
opplev denne fantastiske øya!
Dag 1. Hjemsted – Mallorca
Fremmøte ved Oslo Lufthavn utpå ettermiddagen med flyavgang til Palma. Ved ankomst
venter vår lokalbuss som kjører oss til Magaluf og vårt Hotel Sol Antilla Barbados, som blir
vår base under oppholdet. Hotellet har 3 utendørs basseng, og stranden ligger bare et
steinkast unna. Middagsservering på hotellet.
Dag 2 - 7. Mallorca
Noen kilometer fra oss ligger Palma by. Det er en opplevelse å ta
en tur dit og spasere i den gamle bydelen med sine trange gater
og små tapasbarer, nyte solen, blande seg med
lokalbefolkningen som kanskje er på vei til skolen, sitte på
benker i parken og rolig diskutere evige problemer og sannheter
– eller ta sin ettermiddagstur, "el paseo", langs en av de brede
gatene. Palma er en førsteklasses shoppingsby med handlegater
hvor du finner det meste av designvarer. Restaurantilbudet er
utmerket og det mallorkanske kjøkkenet er verdt en reise i seg
selv, med friske grønnsaker, hvitløk, olivenolje, gode pølser,
kjøtt, fisk og skalldyr – eller tapas; de spanske smårettene. I
Mallorcas hovedstad kan du også oppleve opera, teater,
konserter og kino. Blant mange av byens severdigheter er det
mest synlige punktet i byen den gotiske katedralen La Seu,
som troner på en høyde over havnen. Den stod ferdig i 1601
og tok 400 år å bygge. Bak katedralen ligger den gamle
bydelen med vakre, originale husfasader, gamle adelspalasser,
vakre patioer og mange interessante kirker. Under oppholdet blir
det arrangert utflukter med skandinavisktalene guide. Hva med

en byvandring i Palma? Halvdagsutflukt til byen Inca som ligger mitt i Mallorca. Det er den
tredje største byen på øya, her finnes det mange
sko og lærfabrikker. Hver torsdag er det marked
her. Heldagsutflukt opp i bergene til Vakre
Valldemosa. Vi besøker klosteret La Cartuja fra
1700-tallet og ser blant annet klosterapoteket og
klosterkirken. Klosteret er veldig kjent på grunn
av den store komponisten Frèdèric Chopin og
hans elskerinne, forfatteren George Sand bodde
vinteren 1838-1839. Disse rommene er gjort om
til Chopinmusèet, der hans piano fortsatt står.
Etter hvert kommer vi til den lille og sjarmerende
byen Soller, der vi stiger av bussen og tar trikk til
den ennå mer sjarmerende byen Port de Soller.
Vi får litt tid i byen før vi drar tilbake til bussen.
Dag 8. Mallorca – Hjemsted
Etter nærmere avtale blir vi kjørt tilbake til flyplassen med ankomst Oslo Lufthavn tidlig på
kvelden. Takk for turen.

REISEFAKTA:
8 dagers tur
Avreisedato: 12.10
Pris pr. person kr: 10.695.Prisen inkluderer:
 Flytransport Oslo Lufthavn – Mallorca tur og retur inkludert alle
skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Busstransport Flyplass – Hotell tur og retur
 7 Hotellovernattinger, all inclisive
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr. 1.470, Utflukter under oppholdet
.
Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

