PROGRAM FOR CYKEL- OG VANDREFERIE PÅ MALLORCA: SEPTEMBER & OKTOBER, 2020
MANDAG
14:00
17:00
18:00
19:00
20:00

UDREJSEDAG
Udrejse fra Kastrup
Ankomst til Palme lufthavn
Afhentning i Palma lufthavn og transport i bil til Port Pollensa. Turen tager ca. 50 minutter
Ankomst til Port Pollensa og indkvartering i lejligheder på Aparthotel Duva
Velkomstmøde hvor der serveres et lettere aftensmåltid

TIRSDAG INTRODUKTION TIL LOKALOMRÅDET OG CYKELTUR TIL POLLENSA
09.30
Afhentning af udlejningscykler i Port Pollensa. Cykeltur i lokalområdet, hvor vi afprøver cyklerne
12:00
Cykeltur til Pollensa, hvor vi vandrer op til kloster på højen ”Puig de Maria” i udkanten af Pollensa
På hjemturen holder vi pause, bader og drikker kaffe ved den flotte sandstrand i Port Pollensa
17:30
Hjemkomst til Duva
20:00
Mulighed for fællesspisning på restaurant ved stranden i Port Pollensa, som serverer frisk fisk og paella
ONSDAG
09:30
10:00
15:00
17:00
20:00

VANDRETUR PÅ 4 TIMER I ET FREDET NATUROMRÅDE I TRAMUNTANA-BJERGENE
Afgang i bil til vingården Mortitx, som er udgangspunktet for vandreturen
4 timers vandretur i et usædvanligt smukt naturområde, hvor der er mulighed for at se sjældne rovfugle
Mulighed for at bade ved Cala Sant Vicenc på hjemturen til Port Pollensa
Hjemkomst til Duva
Fællesspisning hjemme foran lejligheder på Duva, hvor alle bidrager med en ret til den fælles buffet

TORSDAG
09:30
12:30
14:00
16:00
17:30

CYKELTUR TIL CAMPANET PÅ I ET LET KUPERET TERRÆN. TUREN ER PÅ CA. 45 KM
Cykeltur til landsbyen Campanet. Ruten går igennem et smukt kulturlandskab med oliven- og vinmarker
Frokost på en lokal restaurant på torvet i Campanet
Hjemtur fra Campanet, hvor vi lægger ruten forbi en lokal vingård i udkanten af Pollensa
Besøg på den smukt beliggende vingård, Ca’n Vidalet, hvor vi smager på stedets vine
Hjemkomst til Duva

FREDAG
09:30
11:00

UDFLUGT TIL SOLLER-OMRÅDET, HVOR VI BESØGER APPELSINPLANTAGEN ”ECOVINYASSA”
Afgang fra Duva, hvor vi kører til Soller-området, som er en biltur på ca. 1 time
Besøg på Ecovinyassa, som er en økologisk drevet frugtplantage, der dyrker appelsin og citrusfrugter
Efter en spændende rundtur på Ecovinyassa serveres friskpresset appelsinjuice og Pa amb oli i gårdhaven
Vi kører videre til Port Soller, hvor man kan spise frokost, bade og slappe af på stranden et par timer
Hjemtur fra Port Soller, hvor vi kører ad kystvejen igennem Tramuntana - via Lluc - til Port Pollensa
Hjemkomst til Duva

13:00
15:30
17:30
LØRDAG
09:30

18:00

CYKELTUR I ALCUDIA-OMRÅDET
Cykeltur til Alcudia hvor vi besøger den smukke middelalderby, som har rødder helt tilbage til romertiden
Vi går på den gamle bymur og spiser frokost på hyggelig en restaurant ved torvet. På hjemturen bader vi
på en fin strand i udkanten af Alcudia. Hjemtur via Pollensa-bugten med eftermiddagskaffe på LLenaire
Aflevering af udlejningscyklerne i cykelbutikken i Port Pollensa

SØNDAG
09:30
10:00
13:00
18:00
20:00

VANDRETUR PÅ HALVØEN MAL PAS
Afgang fra Duva i bil til klosteret ”Ermita de la Victoria”, som er udgangspunkt for vandreturen på Mal Pas
3 timers vandretur med fantastiske udsigt over Mallorca fra halvøens højeste punkt, Talaia d’Alcudia
Vi kører tilbage til Port Pollensa, hvor eftermiddagen er til fri disposition
Inden afslutningsmiddagen mødes vi foran lejlighederne på Duva og planlægger hjemrejsedagen
Vi er værter for en 3-retters afslutningsmiddag på en god restaurant ved vandet i Port Pollensa

MANDAG
07:00
08:00
09:55
12:55

HJEMREJSEDAG
Afgang fra Aparthotel Duva til Palma lufthavn
Ankomst til lufthavnen
Afgang fra Palma Lufthavn
Hjemkomst til Kastrup

BEMÆRK: Hver morgen er der mulighed for at morgenbade ved stranden i Port Pollensa

