Aktív pihenés Mallorcán és Barcelona
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Palma de Mallorca történelmi épületei
9 km-es túra a Tramuntana-hegységben
Ízelítő Barcelona műremekeiből
Káprázatos strandok, változatos természeti kincsek

Napfény, kristálytiszta tenger, középkori városkák, páratlan kirándulások, mediterrán ízek.
A sokszínű Mallorcára egy igazi utazó szíve mindig visszavágyik!
Kotlárik Bettina – turisztikai szakreferens
Utazás időpontja

Alapár

Utazás

Augusztus 30 - Szeptember 05. 338 000 Ft
Május 22 - 28.

315 000 Ft

1. NAP: BUDAPEST – PALMA DE MALLORCA – EL ARENAL
A délelőtti órákban indulunk Budapestről közvetlen járattal Palma de Mallorcára. Mallorca a Baleárszigetek legnagyobbika, a Földközi-tenger egyik ékköve. Rendkívül népszerű sziget fehérhomokos
strandjainak, rejtett öbleinek, türkizkék tengervizének, gazdag kulturális kincseinek és pezsgő
éjszakai életének köszönhetően. Megérkezésünk után elkezdjük a főváros felfedezését. Hangulatos
utcák várnak ránk autentikus épületekkel, éttermekkel, pálmafás tengerparti sétánnyal, ahol a híres
katalán festőművész, Joan Miró emlékháza is található. Palma egyik fő látványossága a tekintélyt
parancsoló La Seu katedrális, melynek felújításában Gaudí mester is részt vett. A székesegyház
közvetlen közelében található a La Almudaina-palota, mely a spanyol királyi család egyik
rezidenciája. Láthatjuk a több mint 700 éves Bellver-kastély egyedülállóan kerek erődjét, ahonnan
csodálatos panoráma nyílik a Palma-öbölre. Városnézésünk után ***-os, tengerparthoz közeli
szállásunkra utazunk az alig néhány kilométerre fekvő El Arenalba (6 éj). Akár már ma
kipróbálhatjuk az üdülőtelepülés 4 km hosszan elnyúló, lassan mélyülő homokos tengerpartját, mely
igazán kiváló strandolásra.
2. NAP: FORMENTOR KIRÁNDULÁS / PIHENÉS
Pihenés vagy fakultatív egésznapos kirándulás a sziget északi csücskébe. Reggeli után először Sineu
középkori városkájába látogatunk el, Mallorca egyik legrégebbi és leghíresebb piacának helyszínére,
ahol gyümölcs, zöldség, élő állat, kézműves portéka cserél gazdát. Az autentikus vásári forgatag
mellett az ódon utcákon sétálva élvezhetjük a történelmi atmoszférát. Anap második felében a
csipkés sziklaszirtekkel ékesített, vadregényes Formentor-félszigetre utazunk, ahol a Serra
Tramuntana hegyvonulatai találkoznak a hömpölygő tengerrel. Puerto Pollença kis tengerparti
városkájában hajóra szállunk Formentor meseszép partvonala felé. Hazafelé megállunk a Mirador es
Colomer kilátónál, ahonnan csodás felvételeket készíthetünk az elénk táruló leírhatatlan látványról.
Napunk zárásaként hangulatos hegyvidéki utakon közelítjük meg Mallorca fő Mária-kegyhelyét és
legfontosabb zarándokhelyét, Lluc kolostorát, ahol rövid megállót teszünk, majd visszautazunk
szállásunkra. Formentor fakultatív kirándulás hajókázással: 75 €.

3. NAP: CUBER-VÍZTÁROZÓ TÚRA / PIHENÉS
Pihenés vagy fakultatív egésznapos gyalogtúra a varázslatos Tramuntana-hegység szívében. A
Cuber-víztározóhoz buszozunk, kényelmes sétával megkerüljük azt, majd az 1.093 m magas L’Ofre
csúcs meghódítására indulunk, több megállóval. A túra hossza kb. 9 km, felfelé 300 m, lefelé pedig
950 m szintkülönbséggel, melyet kényelmes tempóban, bő 5 óra alatt teszünk meg. Megfelelő
öltözet, túracipő javasolt, túrabot használata előnyös. A csúcshoz közeledve kissé nehezedik a terep,
aki megküzd vele, annak teljesítményét páratlan panoráma kárpótolja. Szemünk elé tárul az egész
hegyvonulat, a sziget legmagasabb csúcsával, a Puig Majorral együtt, sőt tiszta időben a tengerig is
ellátni. Túránk végén a „narancsfák völgyébe” érkezünk, és Sóller hangulatos városa felé vesszük az
irányt. Itt meglátogatunk egy családi olívaolaj-manifaktúrát, ahol meg is kóstolhatjuk a helyi
különlegességeket. Tartalmas napunk végén visszatérünk szállásunkra. Cuber-víztározó fakultatív
túra: 70 €.
4. NAP: PIHENÉS
Pihenhetünk a szálloda saját medencéjénél vagy strandolhatunk a tengerparton. Mallorca
legnagyobb aquaparkja szintén El Arenalban található, igény esetén oda is ellátogathatunk. Busszal
könnyen megközelíthető a 15 km-re lévő Palma, sőt kerékpárt is bérelhetünk. A fővárosból
nosztalgiavonattal 1 óra alatt Sóller városába is eljuthatunk, ahonnan vasútvillamos vezet Port de
Sóller kikötőjébe. A helyszínen az idegenvezető részletes tájékoztatást ad a lehetőségekről azoknak,
akik aktívan szeretnék eltölteni a mai napot is.
5. NAP: NYUGAT-MALLORCA KIRÁNDULÁS / PIHENÉS
Pihenés vagy egésznapos fakultatív kirándulás Mallorca nyugati részén. Azokkal, akik velünk
tartanak, az UNESCO Világörökség Tramuntana-hegység nyugati vidékére megyünk, hogy tovább
ismerkedjünk kulturális és természeti kincseivel. Elsőként a „Chopin faluja”-ként is ismert
Valdemossába látogatunk el, mely egyik fő nevezetessége a királyi palotából lett karthauzi kolostor,
amiben ma múzeum működik. Sétálhatunk az elragadó hegyi település macskaköves utcáin, és
kipróbálhatjuk a helyi, mandulából készült finomságokat is. Következő megállónk a bájos Deia
falucska mellett található egykori főhercegi birtok, a Son Marroig kastélymúzeum, ahonnan pazar
kilátás nyílik az északi partvidékre. A nap második felét a sziget egyik legszebb tengerpartja mentén
hajózva töltjük el. Port de Sóller mediterrán kikötőjéből indulunk közel egyórás utunkra Sa Calobra
öblébe, ahol fürödhetünk is a kristálytiszta vízben, vagy élvezhetjük a Torrent de Pareis
lélegzetelállító szurdokvölgyének látványát. A hely különlegességét mutatja, hogy a völgy a sziget
belsejéből szinte meg se közelíthető, csak a tenger felől. Élményekkel telve érkezünk vissza El
Arenalba. Nyugat-Mallorca kirándulás hajókázással: 85 €.
6. NAP: BARLANGTÚRA / PIHENÉS
Erre a napra az ajánlatunk pihenés vagy izgalmas fakultatív kirándulás Mallorca keleti részén. Akik
ma nem fürdéssel szeretnék tölteni a napot, azokkal a sziget egyik legismertebb természeti
látványosságát keressük fel, a Sárkánybarlangot. Útközben megállunk egy, a híres mallorcai
gyöngyök széles választékát kínáló boltban, ahol a gyöngygyártás rejtelmeibe is bepillantást
nyerhetünk. Az egyedülálló cseppkőbarlang a „mediterrán fjord”-nak nevezett Porto Cristóban
található, ahol Rafael Nadal teniszcsillag is él. Kb. 1.200 méteres barlangi sétánk része egy
fényjátékkal kísért varázslatos klasszikus koncert. Ezután egy igazán különleges élmény vár ránk, a
föld alatt fogunk csónakázni! Ugyanis itt, a lenyűgöző cseppkő csodák között terül el a világ egyik
legnagyobb felszín alatti tava, a Martel-tó. Programunk után visszaindulunk El Arenalba.

Sárkánybarlang látogatás csónakázással: 60 €.
7. NAP: EL ARENAL – PALMA – BARCELONA – BUDAPEST
A kora reggeli órákban elbúcsúzunk Mallorca mesés szigetétől és Barcelonába repülünk. Érkezés
után a reptéri csomagmegőrzőben elhelyezzük poggyászainkat, majd a katalán főváros felfedezésére
indulunk. Metróval utazunk a központba, ahol első látványosságunk a Katalónia tér, mely a Gótikus
negyed kapuja. Megtekintjük a Szt. Eulália katedrálist, melyet a Királyok tere követ, végül a
Ramblas-n, Barcelona Váci utcáján lesz szabadidő. A széles promenádon végigsétálva a
tengerparthoz érkezünk, ahol megcsodálhatjuk Kolumbusz oszlopát. A délután során megtekintjük
Antoni Gaudí egyik remekművét, a grandiózus Sagrada Família bazilikát is. A kb. 30 eurós belépőre
való igényt az útra való jelentkezéskor kell jelezni, mert a nagy érdeklődés miatt előre meg kell
vásárolnunk. A Szent Család temploma után visszamegyünk a repülőtérre, és várhatóan az esti
órákban szállunk fel Budapest felé.

