
Geografi - Mallorca 
                                                                                          

             
 
Forslag til rejseplan 
 

Dag Program 
Dag 1 Udrejse til Mallorca med fly. Der er arrangeret bustransfer til hotellet.  

 
Dag 2 Dagens tema er naturgeografiske lokaliteter. Dagens udflugt starter med en tur til Mallorcas 

næststørste by Manacor. Derefter tager vi videre til Drac-hulerne, hvor både Coves des 
Drac og Coves Dels Hams er utrolig spændende.  
 
Efter besøget i drypstenshulerne kører vi langs bjergkæden Serra de Llevant og på vejen 
ser vi blandt andet brændingsporten Es Pontas, fiskerlejet Portopetro, saltindvinding og den 
ubebyggende strand Es Trenc. 
 

Dag 3 Vi bruger dagen i Alcudia og omegn og dagens tema er turisme. Vi starter sydfra og kører 
til Can Picafort. Der gøres holdt syd for Alcudia, hvor vi ser nærmere på 
”turismelandskabet”. Herefter tager vi en sejltur i Alcudia- og Pollancabugten. Hvis tiden 
tillader det, er det en oplevelse at se Alcudias arabisk prægede bydel. 
 
Efter sejlturen byder eftermiddagen på en tur om bag lagunen til Pollenca. Her skal vi op af 
Calvari trappen, som også kaldes bodstrappen. 

Dag 4 Denne dag skal vi se nærmere på øens hovedstad Palma. For at få et overblik over byen 
starter vi med at tage til udsigtspunktet Castell de Bellver vest for Palma. Herefter besøger 
vi Palma Katedralen, Museo de Mallorca og Palmas Rambla. 
 
Herefter er der mulighed, for på egen hånd, at se nærmere på Palma. 
 

Dag 5 Vi bruger dagen på det ”ukendte” Mallorca, i de områder hvor der er færre turister. Vi 
besøger de indre dele af Mallorca, hvor vi ser på landsbyer og landbrug i Pla provinsen. 
Undervejs på dagens rute skal vi se Algaida, bjerget Randa, klosteret Santuari de Cura og 
eremitklosteret Nostra Senyora de Gracia. Vi skal også se øens efter sigende mindst berørte 
by Pina. Dagen afsluttes med besøg på markedet i Sineu. 

Dag 6 Vi tager en køretur i Tramunta Bjergene gennem byerne Andratx, Banyalbufar, 
Valdemossa, Deia og Daia. Lidt udenfor Daia skal vi opleve terasselandbrug og citruslunde. 
 
Turen går videre mod Soller, hvor der findes en stor naturhavn. Puig Mayor er Mallorcas 
toppunkt 1443 meter over havet. Her skal vi også se bjergsøerne Gorg Blau og Cuber. 
Dagen slutter med en tur til Formentor halvøen. Der er sen hjemkomst omkring kl. 22.00. 
 
 

Tema: Rejsens primære tema er Mallorcas 
geografi. Turen byder blandt andet på 
bjergkæder, drypstenshuler, terrasselandbrug 
og karstlandskaber. 
 



Dag 7 Dagens program kan tilrettelægges efter gruppens eller deltagernes individuelle behov. 
Forslag til spændende aktiviteter kunne være: 
 
Vandretur i Tramuntana Bjergene 
Gåtur i den arabisk prægede del af Alcudia og besøg i udgravningerne fra de romerske 
bosættelser 
Besøg i nationalparken Mondrago 
Besøg i Arta hulerne, hvor Mauerne gemte sig for de kristne 
Vindyrkning ved Benissalem 
 

Dag 8 Efter transfer fra hotellet er der afrejse med fly fra Mallorca. Ankomst i København. 
 

 
 


