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Vandringsresa till Mallorca
Följ med och vandra i Mallorcas berg, 
med hänförande vyer över det vackra 
landskapet, där vi provar lokala viner, 
äter god mat från det Mallorcanska 
köket och upplever den vilda och 
varierande naturen tillsammans. 

Våra vandringar går genom pinjetallar, 
ekskogar, olivlundar, apelsinodlingar, 
charmiga byar och gröna dalar. Här 
kan man känna doften av vild rosmarin, 
höra getternas klockor klinga och njuta 
av den rena luften och naturen.
Vi bor i charmiga Soller som ligger i det 
mäktiga bergsmassivet Tramunta som 
finns med på UNESCO:s världsarvslista. 
Det är här vi hittar det genuina och 
pittoreska Mallorca. Kalkstenshus med 
prunkande trädgårdar, slingrande små 
gator och det lilla torget framför kyrkan. 
Bergsbyn ligger en kort spårvagnstur 
(eller promenad) ner till havet vid 
Puerto de Soller för den som vill ta ett 
svalkande dopp i Medelhavets härliga 
vatten.

Vi har fem vandringsdagar där vi 
bland annat vandrar en av Mallorcas 
populäraste leder mellan Banyalbufar 
och Esporla ”postleden” som avslutats 
med en god lunch på Fincan (gård) La 
Granja. Vi har alltid två vandringsguider 
med oss, utöver vår svenska färdledare. 
Under vandringarna kommer vi vara 
uppdelade i två grupper, en för de 
som vill vandra lite snabbare/är vana 
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vandrare och en grupp som vi kallar 
Relaxed som har mer tid för att titta på 
blommorna, njuta av utsikten och ta 
många foton. 

Vi har en programfri dag för egna 
upptäcktsfärder, och vill du ha lite 
storstad tar du enkelt bussen eller det 
gamla charmiga tåget i trä som tar en 
vacker väg ner till Mallorcas huvudstad 
Palma. Är det solväder kan man ta 
spårvagnen ner till Puerto de Soller för en 
dag på stranden om man hellre vill det. 
En resa för den aktiva livsnjutaren som 
vill upptäcka Mallorcas pärlor!

Programmet, dag för dag
Dag 1, Lördag 18 april
Vi ankommer till Mallorca på 
förmiddagen och har sen drygt en 
halvtimmes transfer till vårt hotell i 
Soller. Vi installerar oss på hotellet och 
sedan finns det tid att bekanta sig med 
den charmiga byn på egen hand. På 
lördagar är det marknad i Soller och de 
som vill kan passa på att besöka den.

På eftermiddagen gör vi en kortare 
vandring till en av Mallorcas kanske 
vackraste byar, Fornalutx. Detta tar ca 
50 minuter från Soller och sen besöker 
vi de vackra små stengränderna i byn 
och njuter av en kaffe i skuggan på 
”la plaza”, torget. Idag vandrar vi alla 
tillsammans i långsamt tempo med en 
vandringsguide. Gemensam middag på 
någon av Sollers trevliga restauranger.

Dagens vandring
Längd: 6-7 km 
Tid: 1,5-2 h effektiv vandring
Svårighetsgrad: Enkel
Höjd: ca 100 m upp/ned

Dag 2, Söndag 19 april
Vandring Banyalbufar till La Granja 
(Esporles) på Postleden - Camí des 
Correu. Leden Camí des Correu 
(”postleden”) var där man färdades förr 
i tiden, fram tills dess att man byggde 
den väg som binder samman de båda 
byarna Esporles och Banyalbufar. 
Det är en av de mest uppskattade 
vandringslederna på hela ön. 

Vi har en egen buss som tar oss till 
vandringens start i Banyalbufar, vi kör 
längs den vackra slingriga kustvägen 
ca 1 timme och gör ett kort stopp med 
fantastisk utsikt på vägen. 

HÖJDPUNKTER

• Postleden mellan Banyalbufar och Esporla
• Mallorcas vackraste by Fornalutx
• Orientdalen till Alaro
• Vinprovning

Boka tidigt-pris 

t.om. 30/10  

15.990:-
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Vandringen börjar mitt i byn Banyalbufar 
och går längs en lättillgänglig stenstig 
genom ek- och pinjeträdsskog. Vi stiger 
långsamt och får en hänförande utsikt 
ner över kusten. Typiskt i detta landskap 
är odlingsterrasserna och murarna som 
byggts med hjälp av byggmetoden 
”Pedra en sec”, utan murbruk. 

I Esporles äter vi sen en sen lunch i 
den prunkande trädgården på den 
mallorkinska herrgården La Granja som 
ligger i vacker och orörd natur. Man 
skulle kunna kalla gården för ett levande 
folklivsmuseum, som låter oss få en 
inblick i hur livet var här på ön för ett par 
hundra år sedan. 

Efter lunchen har vi ca 30 minuters resa 
med vår buss tillbaka till hotellet. 

Dagens vandring  
Längd: 8-9 km
Tid: ca 3,5 h
Svårighetsgrad: Medel
Höjd: ca 300 m upp, 150 m ned

Dag 3, Måndag 20 april
Vandring till Puerto de Soller 
Idag bekantar vi oss med närområdet 
och vår vandring går ner till hamnbyn 
Puerto de Soller vid havet. Istället 
för den snabbaste vägen längs med 
spårvagnsspåren så tar vi leden ner 
genom i den vackra naturen. Halvvägs 
ner stannar vi till på en gård om någon 
vill fika och ta ett glas apelsinjuice. Vi 

fortsätter vår vandring nedför genom 
vackra olivlundar och skön natur.

Vi avslutar i Puerto del Soller och resten 
av eftermiddagen är ledig.
Lunch och middag på egen hand.

För att ta sig tillbaka till Soller kan man 
antingen ta spårvagnen (ca Euro 7) eller 
gå. Att promenera tar ca. 40 minuter.

Dagens vandring: 
Längd: 9-10 km 
Tid: ca 3 h 
Svårighetsgrad: Medel
Höjd: knappt 300 m upp, 250 m ned 

Dag 4, tisdag 21 april
Vandring Orient-Alaró och vinprovning 
Mallorcas berg visar upp ett helt annat 
intryck av ön och idag gör vi en ca 
3 timmar lång vandring som börjar 
i den vackra Orient-dalen, ca 50 
minuters bussresa från Soller. Vi inleder 
vandringen genom olivlundar och stiger 
långsamt upp mot den gamla fästningen 
Castillo de Alaro. Här är utsikten över 
bergen och ön helt fantastisk! Därefter 
beger vi oss nedför mot byn Alaro, där vi 
blir hämtade med buss. 
Nästa stopp blir Bodegas Angel, en 
vinbodega med modern teknik och ungt 
tänkande. Här blir det en gemensam 
vinprovning och en god paella- eller 
tapaslunch.

Efter lunchen tar vi bussen tillbaka till 
hotellet. Middag på egen hand.

Dagens vandring
Längd: 8-9 km
Tid: ca 3,5 h
Svårighetsgrad: Medel
Höjd: 150 m upp, 600 m ned

Dag 5, onsdag 22 april
Idag har vi en ledig dag att upptäcka 
Mallrorca på egen hand, varför inte 
åka ner till Palmas charmiga gränder 
för lite storstadsliv eller stanna kvar 
i Soller och besöka den botaniska 
trådgården eller koppla av på 
stranden om vädret tillåter.

• Palma
Varför inte ta det gamla trätåget 
ner till Palma för lite stadsvandring i 
Palmas charmiga gränder, shopping 
och kultur. Missa inte att besöka 
Katedralen. Det går också bra att åka 
buss mellan Palma och Soller.

• Vandra
Det går också bra att vandra på egen 
hand, fråga våra guider i förväg vad 
de rekommenderar för er isåfall.
 
• Soller
Vill du stanna kvar i Soller så finns det 
bland annat en botanisk trädgård med 
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en underbar kollektion av flora och fauna 
från Balearerna och Kanarieöarna samt 
tre museum som är värda att besöka. 
Det naturvetenskapliga museet med 
information om Mallorcas fauna, flora 
och geologi samt en kollektion av fossiler. 
Museet Del Casal de Cultura som ligger 
i ett gammal vackert hus är fyllt med 
antiktivteter och reliker från det gamla 
Soller. Populära Konstgalleriet Can 
Prunera har en permanent kollektion av 
modern konst med bland annat verk av 
Picasso, Miró, Matisse, Basquiat, Rusiñol, 
Magritte, Leger och Chillida.

• Puerto de Soller
Är det fint väder kan det vara trevligt 
med en promenad eller spårvagnstur ner 
till stranden Puerto de Soller.

Dag 6, torsdag 23 april
Den här dagen bjuder på lite mer 
utmaning för den som vill! Idag har vi två 
olika startpunkter för våra olika grupper 
beroende på om man vill ha en enklare 
eller en lite mer utmanande vandring.

Bussen tar oss ca en halvtimme upp 
genom de slingriga vägarna i bergen 
till vattenreservoaren Cuber, som är 
omgiven av några av Tramontana-
bergens högsta toppar. 
Vår relaxed grupp går en relativt 
lättvandrad runda, med fantastisk 
bergskänsla. Vi når höjden Coll de L’Ofre 
(ca 900 möh) som har en vacker utsikt 
ner över Soller-dalen samt mot Cuber-
dammen och Mallorcas högsta topp Puig 
Major. Här kan vi avnjuta vår picknick 
innan vi fortsätter ner genom skogen 
och avslutar turen längs dammen/
vattenreservoaren Cuber. Väl framme vid 
vårt mål möter vi upp resten av gruppen.

Dagens vandring
Längd: 9 km
Tid: 4 h
Svårighetsgrad: Medel
Höjd: knappt 200 m upp/ned

För den som vill ha lite mer utmaning 
inleder vi vandringen på ca 750 möh. 
Den första sträckan är det relativt plant 
innan vi börjar stiga upp genom ek- och 
tallskogen. Turen ger oss inledningsvis 
utsikt över vattenreservoaren Gorg 
Blau och högsta toppen Puig Major. 
Snart böjer vi av från huvudstigen och 
påbörjar den lite tuffare vandringen upp 
mot en av Mallorcas 1000-meterstoppar; 
Puig Tossals Verds (1118 möh). När vi når 
toppen har vi panorama-utsikt över 
stora delar av ön och här njuter vi av 
vår medhavda picknick. Vi följer sedan 
samma led ner igen tillbaka till Cuber-
dammen, där vi möter upp resten av 
gruppen.
Buss tillbaka till hotellet ca 30 minuter.

Dagens vandring
Längd: ca 10 km
Tid: knappt 5 h
Svårighetsgrad: Medel/svår
Höjd: knappt 400 m upp/ned

Picknickpaket (mackor) ingår idag. 
Gemensam avslutningsmiddag

Dag 7, Fredag 24 april
Efter frukost hämtar bussen upp oss 
för att åka till flygplatsen och hem till 
Sverige igen. 

Boka tidigt-pris 
fr. 15.990:– Gäller till 30/10 
ord. pris 16.990:–

I priset ingår
• Flyg inklusive dagsaktuella 

flygskatter
• Del i dubbelrum på Soller Plaza 

inklusive frukost
• 2 Middagar
• 3 luncher varav en pickniklunch
• Vinprovning
• 5 vandringsdagar med lokala 

vandringsguider
• Transporter enligt program
• Klimatkompensation hos Fly 

Green Fund med 100:-/resenär
• Färdledare från Resia 

 

Tillägg
• Enkelrumstillägg 3.600:-
• Försäkring 7 dagar 260:-
• Avbeställningsskydd 825:- 

 
Flygtider och hotell

• Vi flyger med SAS. Resenärer 
från Arlanda och Köpenhamn har 
direktflyg. Resenärer fr.  
Göteborg flyger via Köpenhamn 
 
Flygtider utresa:

• Arlanda-Palma 06.00–09.40
• Göteborg–Köpenh. 06.20–07.05
• Köpenhamn–Palma 08.15–11.20 

 
Flygtider hemresa: 

• Palma–Arlanda 10.40–14.20
• Palma–Köpenhamn 09.55–12.55
• Köpenhamn–Göteborg 14.05–

14.50

Vi reserverar oss för ändringar 
i programmet pga lokala 
förhållanden eller ändrade 
flygtider som är utanför vår 
kontroll.


