Vandreferie på Mallorca
Vandreguide Heidi Toft Simonsen
8 dage fra den 26/9 - 3/10 2020
Vandreferie på Mallorca – Holdnr. 202076
Mallorca er en ø der byder på Sol, strand, hav, naturskønne bjergrige områder samt majestætiske
klippekyster. Tramuntana bjergene der breder sig over den nordlige del af øen, har mange spændende
vandreruter, der byder på smukke oliven- og citruslundelunde, charmerende og søvnige landsbyer men ikke
mindst betagende udsigter ud over havet. Vi bor i byen Puerto de Sóller, der de senere år har gennemgået
forskellige renoveringer, med bl.a. en anlagt havnepromenade samt restaurering af gamle huse. Byens og
områdets charme er velegnet for både aktiv ferie samt afslapning.

Programforslag
Dato
Lør. 26.09.20

Program
Afrejse
Flyafgang fra Tirstrup Lufthavn med SAS direkte til Palma de Mallorca. Ved ankomst
holder bussen klar og kører os til Hotel Marina i Puerto de Sóller for indkvartering de
næste 7 nætter. Middag på hotellet

Søn. 27.09.20

Fornalutx, en af Mallorcas flotteste byer
Efter morgenmaden vandrer vi ind i dalen nordøst for Soller til den lille hyggelige by,
Fornalutx. Vi holder pause ved en lille café, hvorfra de prisbelønnede, gamle huse og
det charmerende bymiljø kan nydes. Vi tager den åbne sporvogn fra Soller by tilbage
til havnen ved hotellet.Middag på egen hånd.
Ca. 13 km, sværhedsgrad 2
Til dem der har lyst, er der mulighed for en lille aftentur, hvor vi går en smuk tur
havnen rundt op til udsigtsplatformen. Turen tager ca. 1 time.
Ca. 3 km, sværhedsgrad 1

Man. 28.09.20

Kustnerbyen Deya
Dagens vandrestrækning går fra hotellet via fyrtårnet og videre sydpå til Deya.
Bjergbyen blev, for mange år siden, et yndet tilholdssted for kunstnere. Vi går ad
æselstier i et lidt krævende, men spændende, vandreterræn. Frokostpause i Deyas
naturskønne lille havn. Ved byens centrum venter bussen og kører retur til hotellet.
Middag på egen hånd.
Ca. 12 km, sværhedsgrad 4

Tlf. 62 29 12 10 * www.gislev-rejser.dk * grupper@gislev-rejser.dk

Vandreferie på Mallorca
Vandreguide Heidi Toft Simonsen
8 dage fra den 26/9 - 3/10 2020
Tir. 29.09.20

Sa Figuera - Coll de Borrassar - Soller
Vi vandrer langs havnepromenaden. Følger vejen op til Sa Figuera, hvor vi drejer ind
gennem et smukt grønt område og vandrer til Coll de Borassar. Videre frem til
Cooperativa agricola de Soller. Cooperativa agricola de Soller udarbejder forskellige
produkter baseret på egnens produktion af oliven, appelsiner og citroner samt en lille
smagsprøve på oliven, olie og marmelader. Efterfølgende går vi via Soller by ad stien
tilbage mod Puerto Soller. Middag på egen hånd.
Ca. 15 km, sværhedsgrad 2

Ons. 30.09.20

Fridag på egen hånd
Oplev mere af Puerto de Soller, nyd stranden og byen eller besøg nogle af de mange
spændende byer i området. Tag f.eks. den lokale bus til Valldemossa og se klosteret,
som er kendt fra Chopins ophold i 1838 eller nordpå til Lluch klosteret med Den
hellige Madonna. Du kan også tage den hyggelige sporvogn til Soller by, som ligger
ganske tæt på Puerto de Soller, hvor vi bor.Gislevs rejseleder er behjælpelig med
bustider samt yderligere vejledning. Middag på egen hånd.

Tor. 01.10.20

Cala Tuente med bådtransfer til Port de Sóller
Med bus til startstedet, hvorfra der vandres gennem flot terræn. Vi passerer en smuk
herregård og når den stejle opstigning til et pas. Herfra går turen langs kyststien,
hvorfra vi kan nyde det ene smukke panorama efter det andet. Picnic pause inden vi
når frem til Cala Tuente - en hyggelig, lille bugt, som er målet for dagens vandring.
Der vil være mulighed for en svømmetur i bugten. Vi sejler tilbage til Puerto Soller
(afhænger af vejret) Middag på egen hånd.
Ca. 15 km, sværhedsgrad 5

Fre. 02.10.20

Lør. 03.10.20

Cuber-søen og den imponerende stentrappe
Cuber-søen er beliggende i 750 m’s højde med en enestående natur og udsigt til
Mallorcas højeste bjerg, Puig Major (1.455 m). Vandreturen går langs søen til Coll de
L’Ofre, et fantastisk flot udsigtspunkt. Ruten går videre ned gennem slugten ad en
krævende stentrappe, via Biniaraix og Soller by tilbage til havnen.
Afskedsmiddag på hotel eller lokal restaurant.
Ca. 18 km, sværhedsgrad 5
Hjemrejse
Efter morgenmad afgang med bus til lufthavnen Palma de Mallorca, hvor der flyves
med SAS direkte til Tirstrup Lufthavn.

NB: Der tages forbeholder for mindre ændringer/justeringer i programmet inkl. ruteforløbet før og under
rejsen.

Rejseplan med SAS
Luftfartsselskab
SAS SK1513
SAS SK1514

Teknisk arrangør:
Gislev

Dato
26.09.20
03.10.20

Afrejse
Tirstrup kl. 16:30
Palma de Mallorca kl. 12:10

Ankomst
Palma de Mallorca kl. 19:30
Tirstrup kl. 15:10

Praktisk arrangør: FOF Djursland, al henvendelse foregår til skoleleder Lene
Fribo på tlf. 21 29 69 88 eller lene@f-djursland.dk eller www.fof-djursland.dk
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Hotel
Hotel Marina - Platja d'en Repic s/n Paseo la Playa - 07108 Port de Sóller

Hotel Marina er et 3-stjernet familiedrevet hotel og har udsigt over Platja d`en Repic stranden, som ligger
blot 10 meter fra hotellet. Hotellet består af en hovedbygning samt et annex beliggende bag ved
hovedbygningen. Alle dobbeltværelserne ligger i hovedbygning og har bad / toilet, aircondition tv samt
seaview. Enkeltværelserne er placeret i annexet bag ved hotellet og har ikke seaview. Hotellet har
restaurant, terrasse med en dejlig udsigt over bugten, en mindre udendørs pool samt gratis spa. Wi-fi er
gratis i Café Marina.

Vandreguide / rejseleder Heidi Toft Simonsen
Vandreguide / rejseleder: Heidi Toft Simonsen har arbejdet som rejseleder
siden 2012. Hun arbejder primært som rejseleder i Europa i sommerhalvåret
som bus-cykel og vandreguide. Indtil nu er det blevet til fem ture
påCaminoen (Camino Frances) samt to på Camino Portugues. Ud over
vandreturene bruger Heidi sin tid på yoga, meditation, vinterbadning og
læsning når tiden tillader det. Privat bor Heidi i hus med sin kæreste og
hund.
Rejseforedrag: Slut august start september vil der afholdes et afrejsemøde i
Pavillonen i Grenaa. Her vil Heidi Toft Simonsen vise billeder og fortælle om
turen. Her kan du - under hyggelige former - hilse på de andre deltagere. Før
rejseforedraget vil der på mail blive fremsendt praktiske informationer.

Fysik
På aktivrejser gælder naturligvis, at du er i god fysisk form. Er du i tvivl, så anbefaler vi, at du kontakter din
læge, og fortæller om den rejse du planlægger at deltage på.
Sværhedsgrader: Gislevs graduering kan og bør ikke sammenlignes med andre vandretursudbydere. Vi har
afpasset gradueringerne efter vores kundegruppe samt udbud af vores rejser. Niveau 1 er for de fleste i god
kondition og niveau 6 for folk med stor vandreerfaring.
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Bestilling af rejsen samt betaling
Bestilling af rejsen: Gennem FOF Djursland på 86 32 55 88 eller på www.fof-djursland.dk Du kan også
kontakte skoleleder Lene Fribo direkte på 21 29 69 88.
HUSK at oplyse dit fulde navn, præcis som det står i dit pas.
Seneste frist for tilmelding: Mandag den 20. januar 2020 af hensyn til reservation af SAS flybilletter og
hotelværelser
Betaling: Ved tilmelding betales et depositum til FOF på kr. 2.500. Restbeløbet skal falde senest den 8. juni
2020 og Gislev mailer indbetalingskort direkte til alle deltagere.
NB: Tilmeldingen er bindende og indbetalte beløb tilbageføres ikke, uanset hvornår afbud gives.

Pris og indhold for holdnr. 202076
Pris per person:

Kr. 11.395 (ved min. 25 betalende deltagere)

Følgende er inkluderet i prisen:














Fly Aarhus Lufthavn - Palma de Mallorca - Aarhus Lufthavn
1 x indchecked bagage á max 23 kg.
Bustransfer Palma Lufthavn - Hotel Marina - Palma Lufthavn
Lokalbus jvf. program dag 3, 6 og 7
Ophold i delt dobbeltværelse med bad/toilet inkl. seaview
7 x morgenmad
1 x middag Hotel Marina ankomstdagen (eksklusive drikkevarer)
1 x afskedsmiddag Hotel Marina eller lokal restaurant (eksklusive drikkevarer)
1 x sporvognsbillet dag 2
1 x besøg Cooperativa agricola de Soller
1 x bådtransfer Cala Tuente - Puerto Soller
Alle udflugter på hele turen
Dansk rejseleder fra start til slut

Tillæg:
 Enkeltværelse: Kr. 1.590 per person NB: enkeltværelserne er i hotellets annex (ingen seaview)
 Entréer samt fortæring hvor ikke andet er nævnt
 Tilkøb af 2 x Picnic madpakker – prisen følger senere
Afbestillings – og rejseforsikring er deltagernes eget ansvar. Vi anbefaler at man kontakter sit
forsikringsselskab inden tilmeldingen og betaling af depositum.
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