Vandring for alle

8 dage

Vandring med god tid

Mallorca
En perfekt eksklusiv ramme om en dejlig vandreferie.
Kun tre timers flyvning fra Danmark ligger skønne Mallorca
med sine dejlige sandstrande, flotte klippekyster, høje bjerge,
hyggelige bjergbyer og den smukke hovedstad Palma. Her er
en ø, som for alvor rummer alle de elementer, vi drømmer om
på en dejlig ferie. Skønt klima, masser af soltimer og en
perfekt blanding af dejlig natur og rig kultur giver os alt det,
vi går og sukker efter i hverdagen derhjemme.
Her er for alvor et feriemål, som har formået forny sig og
følge med tidens trend, og som nu også tilbyder de aktive, der
vil opleve naturen på nærmeste hold, rigtig gode forhold. Øen
summer nu af en super fin eksklusiv stemning.

Et af de smukkeste områder i hele Middelhavsregionen er
Mallorcas nordvestkyst, som totalt domineres af bjergkæden
Serra de Tramuntana med det højeste bjerg, Puig Major, der
når op i 1436 m. højde. Vandringer i bjergene byder på fænomenale udsigter over Middelhavet, de høje bjerge, stejle
skrænter, grønne dale, tætte skove og duftende appelsin- og
olivenplantager. På bjergene ligger mange smukke landsbyer
og fincaer, klemt inde i dalene – eller de har hæftet sig fast på
klippesiderne.
Der er hundredårige gamle oliventræer, der vokser på de små
terrasser op langs bjergskråningen og som omgiver os, så
langt øjet rækker. Men her også andre træer som johannesbrødtræer, egetræer samt mindre buske som klitroser, der
vokser her, ja, sågar en lille orkidé titter frem fra en spalte i
klippen. En vandreuge på Mallorca vil helt sikkert give gæsten et helt andet syn på ”turistøen” Mallorca. Og lyst til at
komme igen!

Det skal vi opleve:

Den 100 km lange bjergkæde
Sierra de Tramuntana er meget smuk og giver fantastiske
oplevelsesmuligheder. På vandreture i naturen kommer vi tæt
på skønne olivenlunde og citrusplantager. Der er noget helt
særligt over at ankomme til en appelsinlund og smage et glas
friskpresset juice, når man har vandret i varmen.

Mallorca er et rigtig godt bud på en skøn vandreferie. Med
den smukke og indbydende ramme Mallorca stiller til rådighed for feriegæster fra hele verden, er det faktisk bare tilbage
at pakke kufferten og finde vandrestøvlerne frem. Den er god
nok! Mallorca har det hele!

Puerto Soller: En perle at bo i! Det lille fiskerleje Puerto Soller, hvor vi skal bo, er Mallorca for feinschmeckere og det perfekte udgangspunkt for vandreture på
øen. Byen ligger i de smukke bjergegne på øens nordlige kyst
og kan tilbyde de besøgende fine vandrestier, en yndig lille
strand og pragtfulde solnedgange. Kyststrækningen former
sig som en skål omkring byen, og i hver ende af bugten står
et fyr.
Mange små byer i bjergene ligger smukt og harmonisk i
bakkerne. Man kan snildt sætte sig ind i den inspiration, de
lokale kunstnere har følt på denne perle af en ø med det fine
klima og den venlige befolkning. Lidt væk fra alfarvej finder
vi på vores vandringer små uspolerede byer med fred og idyl,
hvor man næsten fornemmer at tiden står stille. Her er sommerstemning, så det basker.
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Rundt om byen rejser høje pinjeklædte toppe sig med hovedsagelig gammel bebyggelse, og husene nede ved havnen er
lave og maleriske og vidner om tidligere udenlandsk indflydelse, men man har dog bevaret den typiske mallorcinske
atmosfære.

Der må påregnes lidt ekstra udgifter til lokaltransport.

Hotel Eden Nord ligger 250 m. fra havnepromenaden,
i centrum af byen og banegården med flotte udsigter over
Sollerdalen og havnen. Der er stor åben terrasse med udsigt
over bugten. Her er swimming-pool med liggestole og parasoller. Derudover er der bar, jacuzzi, TV-rum og internethjørne. Der er store komfortable værelser med balkon eller
terrasse og udsigter til hav eller bjerg. Alle værelser er udstyret med bad/toilet, aircondition, hårtørrer og pengeskab.
http://www.hoteleden.com/edennord.php

Teknisk arrangør af rejsen: Bravo Tours.

Vandrefakta:
Frem til 1918, da jernbanen til Palma blev indviet, var Sollerdalen – “Appelsindalen” – meget isoleret fra resten af Mallorca. Faktisk havde byen mest kontakt med Frankrig, hvortil
handelstrafikken var intensiv. I dag har byen desuden fået en
forbindelse med Palma via Soller-tunnelen, hvilket gør at
man slipper for køre ad den snoede, men utroligt smukke,
bjergvej med sine 36 kurver! Med tunnelen tager det 30 minutter til Palma.

Mallorca og Tramuntana-bjergene har så meget at byde på, så
vi skal ud i bjergene! Vi bruger ikke så meget tid til transport
på denne tur, da de fleste af turene foregår i nærheden af
Puerto Soller, men vi kommer selvfølgelig også ud at se
landskabet med bus. Vandreturene er i den lettere ende, og vi
giver os ydermere tid på turene, så de fleste, der gerne vil
opleve naturen på tætteste hold, kan være med.
Derudover har vi lagt lidt andre besøg ind (er incl. i prisen)
da der er så meget at byde på. Men der er selvfølgelig også
tid til at nyde vores hotel og by, hinanden, klimaet og vandet.
Ruterne går ind imellem lidt stejlt opad eller nedad, og det
kan være på sten og gamle brolagte æselstier, der kan være
glatte, specielt hvis de er våde, så godt og kraftigt fodtøj med
ankelstøtte og en kraftig sål med gode slidbaner anbefales.
Turene foregår i moderat tempo med mange pauser.
Det hele – naturligvis også alle vandreturene – gennemføres
med rutineret dansk vandreguide.

Puerto Soller er et af de få steder på vestkysten, som har
sandstrande. Ikke store eller lange strande, men fuldt ud
tilstrækkelige til en svalende dukkert. I sæsonen blomstrer
café-livet og flere hoteller har musik og dans om aftenen,
også udendørs.

Turen gennemføres med minimum 15 – maximum 23 deltagere.
For yderligere oplysninger kontakt:

Vi giver gerne forpligtende tilbud på denne tur.

Prisen inkluderer:
* Fly Kastrup/Billund – Palma
* Mad ombord på flyet
* Transfer lufthavn – hotel
* Ophold på Hotel Eden Nord med halvpension
* Velkomstmøde
* Al transport til udflugterne dag 3 – 6
* Entré til museum dag 4
* Frokost – picnic 2 dage
* Dansk rejse- og vandreleder på hele turen
* Olietillæg
* Bidrag til rejsegarantifonden
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Dagsturene:
Dag 1: Vi flyver fra Kastrup eller Billund til lufthavnen tæt
på Palma på Mallorca. Vi ankommer sent og bliver straks
indkvarteret.

Dagens vandring er en oplevelsesrejse i gule nuancer. Vi går
ud af byen og svagt opad på en fin sti med appelsin- og citronlunde oppe og nede, og vi ser byen, der ligger med sine
lyse mure og teglstenstage i harmoni med omgivelserne. Vi
kommer ind i en lille landsby og går ad smalle veje gennem
byen. Vi lægger mærke til murværk, døre og altaner, og traver på ”brolægningen” i de smalle veje, der snor sig rundt for
så at åbne sig til et lille torv. Her er det næsten et MUST at
nyde et glas friskpresset appelsinjuice ved en udendørs beværtning.
Herefter går det mod en anden lille by. Først gennem olivenlunde på smukke og velholdte terrassesystemer, hvorefter vi
går nedad i hårnålesving til de farvestrålende citron- og appelsintræer, tætte og tunge af frugt. Dagens vandring slutter i
Soller, så vi bestemmer selv, hvornår vi vil tage sporvognen
ned til vores by. Måske skal den botaniske have besøges
først?

Dag 2: Vi starter efter morgenmaden med et velkomstmøde med oplysninger om den kommende uge. Umiddelbart
derefter starter vi dagens vandring, der foregår i nærområdet
af Puerto Soller. Med sporvogn kører vi op til Soller, der
ligger få km. inde i landet. Sporvognen sætter os 100 år tilbage i tiden! Banen er fra 1913 og vognene nok lige så gamle!
Vi sidder i åbne eller lukkede vogne med flotte paneler i
nøddetræ, fine bagagehylder i kunstfærdigt vævet materiale
og gamle lamper i loftet. En læderrem udspændt i loftet på
langs af sporvognen benyttes til at give sporvognsstyreren
besked om hvornår man vil af. Kort sagt en oplevelse at køre
med.

Vi kører til endestationen i Soller, der i sig selv er et besøg
værd, så vi sætter tid af til at opleve byen inden vi starter
vores vandring: Torvet i Soller er centrum med kirke, fontæne, bænke, udendørsservering. Det er en oplevelse at sætte
sig her og se på bylivet og bagefter gå ud i de smalle gader,
der ligger uberørt af århundreders udvikling.

I alt 11 km. 275 m op / 275 m. ned. 5 timer i alt.

Dag 3: Vi kører ad små snoede bjergveje til en af de mange
dejlige småbyer i bjergene. Byen er en lille perle, smuk i sig
selv med sine velholdte karakteristiske sandstenshuse med
tegltage, blomsterkrukker, stejle og smalle gader og terrasser
med udsigt ud over dalen. Allerøverst ligger kirken og overskuer hele dalen. Når vi har set byen går vi ned til en lille
smuk bugt med strand, mens vi med alle sanser nyder landskabet. I selve bugten er små bådhuse bygget ind i bjerget,
vandet er lysende turkis og dybt blåt og de få spisesteder
ligger malerisk på klipperne.

Efter en pause går vi op, og på gamle æselstier får vi skiftevis
det store udsyn over havet og rolig vandring under skyggefulde træer. Vi holder pause på en lokal finca, hvor vi kan
smage friskpresset appelsinsaft, mens vi nyder en formidabel
udsigt over Middelhavet.

Herefter vandrer vi til olivenlunde med oldgamle træer, krogede og nærmest skulpturelle. De har tidligere flere gange
været skåret kraftigt tilbage – og er så kommet igen med nye
kræfter. Mellem dem går får og holder rent – man kan høre
klokkerne. Puerto de Soller kommer nu til syne under os, og
ad den gamle blankslidte stenvej går vi ned til byen, hvor vi
bor og hjem ad Strandpromenaden.
I alt 13 km. 325 m. op / 525 m. ned. Ca. 6 timer i alt.

Dag 4:

Vi kører først en flot panoramatur langs kysten
inden vi når første halvdel af dagens vandring på en gammel
postrute. Vi går op – først blandt oliven- og fyrretræer, videre i skov blandt gamle stenege, Vi når dagens ”højdepunkt”
begynder at gå nedad mod en smuk landsby under os. Landskabet åbner sig nu fuldstændigt med Middelhavet længst
ude, og lige under os ligger et intensivt opdyrket område med
utallige smalle terrasser med kartoffelmarker, appelsinlunde,
vin m.m. Vi går ned gennem det velplejede kulturlandskab ad
en lidt stejl vej og ind i byen ad ”bagvejen” – charmerende og
den rene idyl. Nede i byen er vi ca. halvvejs på dagens vandring, og vi laver et stop for en kaffepause. Hvad med at tage
den på Café Bella Vistas terrasse, hvor der virkelig er ”Vista
al Mar!”

Dagens anden etape er ”Generalens sti”. Det er en bred og
nem sti på klippevæggen i halvåben fyrreskov. Undervejs
stopper vi for at spise vores medbragte picnic, mens vi nyder
udsigten. Videre kommer vi forbi klipper, der hænger ud over
stien, vi passerer hvide klipper, der næsten kan minde om
Rügens kalkklipper. Jord og klipper ændrer snart farve til et
smukt spil i rustrøde og brune nuancer, en særpræget og
smuk kontrast til det dybtblå vand. Stien ender ved en lille
fortryllende minihavn i en cirkelrund bugt, hvor bussen venter på os.

Efter vandringen kører vi tilbage til udgangspunktet, for her
ligger La Granja, som vi skal besøge. Det er en stor finca, der
har været magtbastion for både kirkelige og verdslige herskere i ca. 800 år. I dag er det et museum, med ca. 60 udstillinger, der giver den besøgende et rigtig godt indtryk af tidligere
tiders liv på Mallorca, både blandt de ”fine” og almuen. Udstillingen viser også hvor vigtig vandet var – og er – for at
opretholde et dagligt liv. Besøget sluttes af med smagsprøver
af mallorcinske specialiteter af både fast og flydende karakter.
I alt 12 km. 300 m. op / 550 m. ned. Ca. 8,5 timer i alt.

Dag 5: Vi skal først rundt om en af Mallorcas højst beliggende søer, så vi får et godt indtryk af øens høje bjerge. Turen rundt om søen er på fint underlag, så det giver rig mulighed for at se opad og strække ud. At vi er i de høje bjerge kan
bl.a. ses på den sparsomme plantevækst, de store, nøgne
hvide klipper, der omkranser søen – og vi kan være heldige at
se vilde bjerggeder, der adræt bevæger sig på klippesiderne.
Mallorcas højeste punkt kan vi se herfra.

Herefter går turen til Lluc – det store kloster, som er Mallorcas religiøse centrum med talrige oplevelsesmuligheder.
Kirken byder alle velkommen uanset tro, der er mange museer, som rummer arkæologiske fund, keramik, religiøse figurer, kunstudstillinger m.m. Den botaniske have er lille og
kølig med rindende vand og vildtvoksende planter og informationscentret, der har flot formidling om øens natur, er
absolut et besøg værd.

Vi skal også ud på et par vandreture med start- og slutsted i
klosteret. Vi skal op til korset, der strækker sig mod himlen
over klosteret, og på vejen kommer vi forbi 6 tavler i klipperne med billedhistorier fra Jesus´ liv og død – og helt oppe er
der en fantastisk udsigt over området. En lidt længere vandretur er op til ”Es Camel” og videre forbi en af de utallige hu-

Ialt: 13,5 km. 300 m. op, 700 m. ned. Ca. 7 timer ialt.

ler, som vandet har lavet i de bløde klipper. Turen går igennem gammelt kulturlandskab, der har været brugt til bl.a.
oliven- og trækulsfabrikation, men hvor naturen nu er ved at
generobre terrænet med et delvist åbent busklandskab, bl.a.
meterhøjt bjerglyng. Specielt er det også at se de mange små
og store riller, som vandet i årtusinder har skåret i de bløde
kalkklipper.

Dag 7: Dagen er til egen disposition. Rejselederen på ste-

I alt: 9 km. 200 m. op / 200 m. ned. Ca. 8 timer i alt.

Eller tag med vandrelederen på pionertur. Hvorhen og hvordan besluttes et par dage før. Ekstra udgifter til dette må
påregnes.

det hjælper gerne med individuel planlægning. Tag evt. til
hovedstaden, Palma de Mallorca – nås under 1 time!

Dag 6: Vi skal op til et mirador, der ligger 400 m. højt over
Puerto Soller. Vi nyder først den flotte udsigt over Sollerdalen, inden vi starter dagens vandring gennem olivenlunde
med gamle knudrede træer i de mærkeligste faconer. Herefter skal vi ned gennem dalens terrasselandskab. Her nyplantes
oliventræer, der dufter herligt af blomstrende rosmarin, fårene bræger, og også hønsene høres i dalbunden, hvor fincaen
ligger omkranset af små appelsinlunde. Her kan vi få en
forfriskning med lidt frisk citronsaft i bunden af glasset fyldt
op med appelsinsaftens sødme. Stedet er fyldt med antikke
ting og har tillige en maleriudstilling inde bag de tykke mure.

Vi går opad på gammel stenvej i et vildere og vildere landskab, op over bjergryggen, hvorefter det begynder at gå nedad mod havet. Det første lille stykke er skov med primært
stenege, men landskabet åbner sig, og vi standser for at spise
den medbragte picnic med havet brusende under os. Efter en
velfortjent pause fortsætter vi på smalle – men sikre – hylder
på klippesiden, med bjerget til den ene side og det turkisgrønne vand langt nede under os til den anden side. Der er en
skyggefuld nedstigning gennem det barske klippelandskab
mod Cala Tuent – en lille stille strand, der ligger beskyttet i
en lille bugt.

Vi sejler hjem fra Cala Tuent, så vi også får oplevet Mallorcas bjergrige kyster fra søsiden.

Dag 8: En uge skønne Mallorca er slut – og vi skal desværre hjem igen!

Der tages forbehold for ændringer.

