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Selvguidet vandreferie på Mallorca i Spanien 

✓ Opdag det "andet" Mallorca 
✓ Perfekt kombination af kyst og bjerge 
✓ Fantastiske udsigter fra Alcudia halvøen 
✓ 2 nætter i det idylliske Lluc Kloster i bjergene 
✓ Togtur med det antikke tog fra Soller til La Palma 
✓ Den vibrante hovedstad La Palma med den smukke katedral 

'La Luminosa', den oplyste, er det spanske navn på Mallorca. Den største af de baleariske øer i Middelhavet 
har mange skjulte hemmeligheder. Udforsk Mallorcas kerne, de vilde Tramuntana bjerge med vandrestier 
over klipper og gennem skyggefulde egeskove, forbi olivenlunde og appelsinplantager til maleriske landsbyer 
med herregårde og slotte. Hele tiden med fantastiske udsigter over havet og de omkringliggende øer. 

Mallorca er en fantastisk destination med smukke landskaber og dejlig mad. Ikke underligt at det er et af 
danskernes foretrukne rejsemål. Forlæng evt. med ekstra nætter i den ene eller anden ende af turen.  

På denne tur har vi sørget for alle overnatninger med morgenmad og bagagetransport, så du kun bærer en 
dagtursrygsæk. Turen starter med infomøde og udlevering af udførlige rutevejledninger, så du nemt finder 
vej på egen hånd.  

Du har 2 nætter på hver af de første tre hoteller, hvilket begrænser ind- og udpakningen.  

Vi har en lignende rejse, hvis du ønsker at overnatte på Fincaer (landlige hoteller af høj standard / minder om 
Agriturismo i Italien). Kontakt os for nærmere info. 

 

 

 

Dag 1. Ankomst til Port de Alcudia  

Ankomst til Mallorca og Port de Alcudia. 

Dag 2. Vandring på Alcudias halvø 

Velkomst briefing kl. 9 inden den første og meget smukke etape på din vandreferie, der går rundt på Alcudia-
halvøen. Forvent en fantastisk panoramaudsigt over Pollença- bugten, Formentor-halvøen og til den anden 
side Alcúdia-bugten. Ved god sigtbarhed kan du se naboøen Menorca. Mulighed for en afstikker ned til Coll 
de Baix stranden og en dukkert i det turkisblå vand. På dele af ruten er der mulighed for at bytte de stenede 

MALLORCAS TRAMUNTANA-BJERGE 

DAGSPROGRAM 

https://www.greenactivetours.dk/contact-us/
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klippestier op til toppen ud med en fladere skovvej. Du returnerer til den historiske by Alcudia og videre til 
promenaden i Port d´Alcudia. 

Vandring: ca. 6 timer, 15 km, 690 m op, 820 m ned  

Dag 3. Fra Port d´Alcudia til Lluc Klosteret 

Kort transfer til Pollenca. Herfra følger du vandrestien GR 221, der samtidig er den historiske pilgrimssti til 
Lluc Klosteret. Først går turen gennem den grønne dal med frugtplantager, mandel- og oliventræer. Siden 
nyder du godt af den skyggefulde egeskovs beskyttelse mod den bagende tropesol. Ruten går nedenfor det 
mægtige bjerg Puig Tomir. Husk at vende dig for at nyde udsigten tilbage mod Pollenca-bugten og 
Formentor-halvøen. 

Vandring: ca. 4,5 timer, 13 km, 600 m op, 200 m ned  

Dag 4. Pilgrimsstien fra Cuber Reservoir tilbage til Lluc 

Om morgenen transfer til Cuber vandreservoir. Herfra følger du igen GR 221 og pilgrimsstien til Lluc men fra 
den modsatte side. Snart når du det andet vandreservoir Gorg Blau omgivet af takkede bjerge. Det går op ad 
bakke mod Puig de Massanella og bjergpasset Coll des Prat. Det føles lidt specielt med et højalpint, 
bjerglandskab her midt i Middelhavet. Det dufter samtidig af rosmarin, enebær og fyrretræer. Efter et hvil i 
passet går det atter nedad og så op til endnu en fantastisk udsigt. Undervejs ser du ofte ruiner af stenhuse 
som i gamle dage blev brugt til at opbevare sne, som om sommeren blev bragt ned i dalen for at opbevare 
fødevarer køligt. Endnu en overnatning i Lluc klosteret. 

Vandring: ca. 5,5 timer, 15 km, 880 m op, 590 m ned  

Dag 5. Fra Lluc klosteret til Pt Soller  

Igen i dag transfer til Cuber Reservoir og vandring videre ad GR 221 til bjergpasset L´Ofre. Herfra har du en 
enestående udsigt over Serra de Tramuntana. Du følger en snoet sti op til Es Cornador toppen. Igen en 
fantastisk udsigt over kysten og til Palma. Du går gennem Biniaraix kløften på vej mod Soller. 
Appelsinplantager pryder vejen. Tag sporvognen fra Soller ned til Port de Soller. 

Vandring: ca. 4,5 timer, 12 km, 300 m op, 990 m ned  

Dag 6. Kyststien fra Deia til Soller  

Transfer til kunstnerlandsbyen Deia. Vandring fra Deia langs den vilde klippekyst til Soller. Forvent en varieret 
rute med smukke udsigter og utallige stille steder, hvor du kan sætte dig og nyde roen og udsigterne. I en 
fincas frodige have højt over Soller dalen, kan du købe friskpresset appelsinjuice og lækker kage før du 
slutter dagens vandring langs strandpromenaden i Port de Soller. 
Du kan også vælge en alternativ og lidt nemmere og kortere rute inde i land. Dette er den gamle postrute 
der følger GR 221. 

Vandring: ca. 5 timer, 12 km, 300 m op, 430 m ned  
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Dag 7. Fra Port de Soller til Playa de Palma  

Dagens endemål er hotellet i Playa de Palma, men der er flere valgmuligheder inden du når så langt. Med 
den gamle jernbane går turen gennem dalen med masser af appelsintræer til hovedstaden La Palma. 
I La Palma kan du vælge at gå hele vejen langs kysten til Playa de Palma. 
Alternativt kan du bruge tid til sightseeing i La Palma og senere tage bussen til Playa de Palma. En mulighed 
er at booke den guidede sightseeingtur, der varer 3,5 timer. 

Er du til mere kuperet vandring kan du tage en 3,5 timers rundtur til den smukke landsby Fornalutx, videre til 
Biniaraix og tilbage til Soller, og så med toget til Palma. 

Vandring: ca. 3,5 timer, 13 km, 370 m op, 360 m ned  

Dag 8: Hjemrejse 

Tak for denne gang og god tur hjem, eller forlæng med nogle ekstra nætter på hotel. 

Forbehold: I dårligt vejr kan det være nødvendigt at vælge alternative vandreruter. Disse vil være nærmere 
beskrevet i rutevejledningerne. 

 

 

 

REJSEPERIODE 
Du kan påbegynde turen fredage og søndage i perioden fra februar slutningen af juni 

og fra slutningen af august til oktober. 

VANDRETURENE 

Sværhedsgraden er vurderet til en Grad 3. Der er tale om bjergvandring og vejret 

kan være lige så omskifteligt, som i bjergene på fastlandet, så bliv ikke snydt af at du 

er midt i Middelhavet. 

Vandreturene kræver at man er i god form og er sikker på fødderne. I bjergene 

vandres 4,5 - 6 timer med mange højdemeter. Stierne er mange steder smalle og 

stenede og andre steder brede og flade. Vi anbefaler vandrestøvler med god 

ankelstøtte. 

INFORMATIONSMØDE På dit hotel kl. 9 på dag 2 inden turens første vandretur. 

BAGAGETRANSPORT 
Bagagen transporteres fra hotel til hotel, og I bærer kun en dagtursrygsæk med 

fornødenheder til dagen. 

OPHOLD 

I bor på gode 3-4 stjernede hoteller samt 2 nætter på Lluc klosteret. Nogle af 
hotellerne har swimmingpool. 

• 2 nætter i Pt Alcudia 
• 2 nætter i Lluc klosteret 

PRAKTISK INFO 

https://www.greenactivetours.dk/svaerhedsgrad-vandring/
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• 2 nætter i Port de Soller 
• 1 nat i Playa de Palma 

Vi har en lignende rejse, hvis du ønsker at overnatte på Fincaer (landlige hoteller af 
høj standard / minder om Agriturismo i Italien). Kontakt os for nærmere info. 

FORPLEJNING 

Turen inkluderer morgenmad. 

Jeres rutebeskrivelser vil indeholde information om hvor og hvornår det er muligt at 

købe ind til frokost på vandredagene 

ALENE-REJSENDE 

Kontakt os for information. 

Vær dog opmærksom på sikkerheden, når du færdes alene 

Find evt. en vandrekammerat i Facebook-gruppen Vandre med Andre 

HUND Man kan ikke medbringe hund på denne tur. 

TRANSPORT 

Turen starter i Pt Alcudia og slutter i Playa de Palma. 

Turen inkluderer ikke transport fra/til Danmark. Som udgangspunkt kan I lave 
transporten til/fra destinationen billigst selv, men vi sender gerne et tilbud på 
flytransporten ud fra jeres ønskede kriterier 

Ankomsttidspunkt  Check-in på første hotel 

Fly  Flyv til Palma de Mallorca. Flere muligheder for direkte fly fra Danmark. 

Lokaltransport  Ved ankomst kan du tage en taxa direkte fra lufthavnen til Pt Alcudia. 
Pris ca. 80 €. Husk at aftale pris på forhånd. 
Ellers tag bussen ind til Palma busstation og derfra bussen til Pt. Alcudia. 
www.tib.org Køretid ca. 1 time. 

Yderligere info i jeres afrejseinformation, som fremsendes i god tid inden afrejse. 

Læs også generel vejledning om transport her på hjemmesiden. 

TUROPERATØR 

Eurofun Touristik GmbH er turoperatør på denne rejse, og Green Active Tours er blot 

formidler af rejsen til det danske marked. Turoperatøren står for alt det praktiske 

med hensyn til afvikling af turen, og rejsen sker iht. til deres betingelser. 

 

  

http://www.tib.org/
https://www.greenactivetours.dk/saadan-kommer-du-frem/
https://www.eurohike.at/de/reiseinfos/vor-der-reise/reisebedingungen
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STARTDAGE  Turen har afgang på  fredage og søndage i perioden fra februar slutningen af juni og fra 
slutningen af august til oktober. 

Se priser i bookingboks, når du vælger rejsedato.  

INKLUDERET  

  7 nætter i delt dobbeltværelse med eget bad/toilet 

  7 x morgenmad 

  Velkomstbriefing 

  Bagagetransport fra hotel til hotel 

  Transfers iht. program 

  Togtur med det gamle tog fra Soller til Palma 

  Udførlig rutebeskrivelse og kort (på engelsk) 

  Detaljerede rejsedokumenter (på engelsk) 

  Afrejseinformation på dansk 

  GPS-data (på anmodning) 

  Service hotline (engelsk) 
 

IKKE INKLUDERET 

[icon_tick state="off"] Transport fra/til Danmark 

[icon_tick state="off"] Sporvogn mellem Soller og Pt Soller (ca. 5 € pp) 

[icon_tick state="off"] Evt. turistskatter på hotellerne (typisk 1-2 € pr. 
person/nat) 

 

TILKØB 

Halvpension 850 kr. 

Enkeltværelse 1.750 kr. 

Ekstra nat Pt. Alcudia 450-600 kr. pr. person i dobbeltværelse afhængigt af sæson 

Ekstra nat Playa de Palma 450-700 kr. pr. person i dobbeltværelse afhængigt af sæson 

Guidet tur i Palma 
...gennem Palmas små stræder og gyder. Varer ca. 3,5 timer. Pris: 8 € pr. person. 
Tilmelding og betaling lokalt. 

PRISER 
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Afbestillingsforsikring  Koster 6% af rejsens samlede pris 

Rejseforsikring Vi anbefaler Gouda Rejseforsikring 

RABAT 

Børnerabat Forhør nærmere 

Flersengsværelser Forhør nærmere 

 

 

 

Vær opmærksom på eventuelle ændringer, som løbende opdateres online.  

 

FORBEHOLD 

https://www.greenactivetours.dk/forsikring/
https://www.greenactivetours.dk/forsikring/

