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Forsvarets Seniorforbund Rygge - Mallorca

8 dager_______
9 995,-

  Dato: 31. mai - 7. juni 2018
Avreise: Østfold

Palma, på den sørlige spissen av Mallorca, er hovedstaden til Balearene. Byen er også sentrum  for de største 
hotellene, restaurantene og utelivet. Maurerne konstruerte Palma som en Casbah eller nærmere bestemt; som 
en by innenfor bymurer. Rundt katedralen finner vi gamlebyen med sine små, trange brosteinslagte gater og 
koselige, små restauranter. Vi bor i Palmanova - ikke langt fra Palma by med lokalbuss.

Torsdag: Hjem-Mallorca Bussen starter fra Østfold om morgenen og 
kjører til Moss, her tar vi fergen over til Horten før vi fortsetter det 
siste stykket til Sandefjord Torp. Her sjekker vi inn på flyet til Palma, 
avgang kl. 11,15. Flyturen tar ca 3 timer, og ved ankomst tar vi plass 
i bussen som tar oss med til vårt hotell, Hotel Fergus Bermudas. 
Hotellet har en fin beliggenhet på Palmanove ca 150 meter fra 
stranden, med bra fasiliteter og restauranter og barer på alle kanter. 
På hotellet har vi frokost inkludert hver dag, samt felles middag 5 
kvelder i tillegg til 2 middager ute på byen. Balkong/terrasse på alle 
rom, underholdning og svømmebassenger er noen stikkord.  

Fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag og onsdag: Mallorca  
En dag drar vi på utflukt til sentrum av Palma. Turen tar oss med 
gjennom det historiske sentrum, langs de brosteinslagte gatene, 
fører oss inn i de hyggelige bakgatene, og lar oss få høre om 
dagliglivet til en vanlig familie. En annen dag drar vi til Cuevas del 
Drach (Dragegrottene). Grottene var kjent allerede i middelalderen 
og ble utforsket på slutten av 1800 tallet. Grottene har tatt 
imot besøkende siden 1922 og er en fantastisk opplevelse med 
klassisk konsert og båttur inkludert. Om ettermiddagen besøker 
vi Perlefabrikken hvor vi får se og høre om denne spennende 
produksjonen. En siste utfluktsdag drar vi på utflukt med lokalguide 
til den bortgjemte landsbyen Valdemossa - nord for Palma by. 
Guiden tar oss med på en vandretur gjennom de krokete gatene, 
forbi Sant Bartomeu-kirken fra 1300-tallet og til Rei Sanc-palasset fra 
1500-tallet. Her har blant annet komponisten Fredrik Chopin og den 
franske forfatteren George Sands bodd og jobbet. Etter besøket her 
fortsetter vi til den koselige byen Soller hvor vi kan sette oss ned å 
spise lunsj i hyggelige omgivelser, før vi returnerer til hotellet. Vi får 
også dager fri til avslapning og hygge på hotellet.

Torsdag: Mallorca –  Hjem Vi spiser frokost på hotellet, før vi blir 
hentet med buss som tar oss med til flyplassen. Her sjekker vi inn 
på direkteflyet tilbake til Oslo, avgang kl.11,40. Etter 3 timer lander 
vi tilbake på Gardermoen, og tar plass i bussen som ter oss med 
tilbake til Østfold.

“Grottene har tatt imot besøkende siden 1922 og er en fantastisk 
opplevelse med klassisk konsert og båttur inkludert.”

Prisen inkluderer:
*All buss- og flytransport *7 overnattinger i delt dobbeltrom
*7 frokoster *7 middager *Alle utflukter som beskrevet*Reiseleder med 
på hele turen 
Tillegg:
*Enkeltrom kr. 1 330,-


