
 

Mallorca -vandring i Tramuntana bjergene 
med historiske oplevelser 

Mandag 12. oktober – mandag19. oktober 2020
 Pris: 10.500,- kr

Teknisk rejseudbyder Vagabond Tours. CVR28114729.  
Rejsegarantifonden nr.1642
Vagabond Tours guide: Kirsten Brandt, tlf: 23981917, 
mail: ki6akwb@gmail.com
Turleder DVL: Erik Olsen, tlf: 23419268, mail: enghave21@gmail.com

mailto:enghave21@gmail.com


Dagsprogram
Dag 1.  Ankomst til Palma de Mallorca
Bus fra Lufthavnen til Hotel Marina i Puerto de Sóller
Der bliver mulighed for en mindre Vandring langs bugten ca. 4-5 km. På 
strandpromenaden ligger der flere restauranter, hvor er der kan indtages en 
frokost
Informationsmøde om ugens vandringer inden fælles aftensmad   (-/-/A)

Dag 2. Deia
Vi kører med lokalbussen til Deiá hvor dagens vandring starter. 
Engang var byen Deia på Mallorca blot en lille bjergby, 210 meter over den 
stenede kyst. På bjerget Es Puigs skråninger boede kun nogle få hundrede 
indbyggere i små naturstenshytter med teglstenstage.
Indbyggerne arbejdede enten i de terrasseformede marker, eller sad i skyg-
gen og syede sko eller flettede stolesæder. Dog bemærkede en rejsehånd-
bog fra år 1878 at ”...et af byens hovedtræk er dens forsamling af sære og 
excentriske udlændinge.” Det skulle vise sig at være en nærmest profetisk 
beskrivelse af Deias fremtidige skæbne.

Op igennem det 20. århundrede tiltrak den lille by nemlig stadig flere ”sære” 
udlændinge, i form af blandt andet forfattere, billedkunstnere og skuespillere. 
Blandt andet har forfatteren Robert Graves og kunstneren Pablo Picasso 
boet i byen. 
I dag er Deia naturligvis stadig en lille bjergby, men meget er forandret. Her 
bor nu små 900 indbyggere, hvoraf hovedparten menes at være udenlandske 
tilflyttere, hvoraf flere er kendisser, som fx Bob Geldorf, Richard Branson og 
Sting. Huspriserne er steget voldsomt, så ikke engang de lokale længere har 



råd til at købe deres eget hus. Alt i Deia er forholdsvist dyrt. Deia er en meget 
smuk by, bygget på plateauer ned ad bjergskråningerne, og absolut et besøg 
værd.
Vi går ud i landskabet med kurs mod den lille havn Cala Deiá. Her nydes ud-
sigten ud over havet og formiddagskaffen. Vandringen fortsætter ud i land-
skabet hvor stien nogle steder kan være lidt ”bøvlet”.
Frokosten spises med udsigt ud over havet Inden vi når Puerto de Sóller be-
søger vi en gammel herregård hvor der kan købes hjemmelavede franske 
tærter. Godt mætte går vi frem til Hotel Marina i Puerto de Sóller.   
Vandring ca. 18-20 km   (M-/-/)

Dag 3. Fornalutx              

Efter morgenmaden går vi mod Sóller og fortsætter op til Fornalux hvor froko-
sten nydes på byens hyggelige torv. Byen har modtaget mange priser for sit 
arbejde med bevaring af de gamle huse. 
På vejen op Fornalutx skal vi besøge en appelsinplantage, ECOVINYASSA, 
hvor der dyrkes alle former af økologiske appelsiner og citrusfrugter. Der bli-
ver også mulighed for smagsprøver



Midt i Serra de Tramuntana ligger bjerget Puig Major. For foden af bjerget – i 
den smukke Sóller dal – ligger byen Fornalutx, som ganske enkelt er en af 
Mallorcas kønneste landsbyer. Byen er stort set bilfri, da det kun er muligt at 
køre i byen via hovedvejen, som passerer forbi byens idylliske torv. Man be-
væger sig rundt i byen til fods, blandt andet via de mange stentrapper.
Det gamle centrum i Fornalutx oser af autentisk atmosfære og nostalgi. 

Overalt er der potter med planter og blomster i alle farver. De åbne porte af-
slører smukke gårdhaver. På bjergsidernes terrasser og i frugthaverne vokser 
frodig vegetation med appelsiner og citroner.
Vi går igennem byen, fortsætter mod Biniaraix og kommer frem til Sóller hvor 
det er muligt at hoppe på den gamle sporvogn eller gå tilbage til Puerto de 
Sóller. Vandring ca 
17 km  (M/-/-/)

Dag 4. I dag er 
der mulighed for 
at vælge mellem 
følgende forslag:
Besøge Palma 
med det gamle tog 
fra Sóller til 
Palma / retur. 
Først i 1912 åbne-



de jernbanen mellem Palma og Sóller. dengang for at transportere bl.a. byg-
gematerialer til Sóller og appelsiner den anden vej til Palma. Heraf navnet 
“appelsintoget”  
Nu om dage transporteres kun passagerer med det gamle velholdte veteran-
tog. Togturen er absolut også en oplevelse i sig selv. 
Eller bare holde en fridag  (M/-/-)

Dag 5. Valldemossa med vandring til og fra Cala Valldemossa.  
Lokalbussen kører os til Valdemossa hvor vi skal se den berømte by. Derefter 
kan man blive i byen eller gå på asfaltvej til havnen Cala Valdemossa. (ca. 4 
km.)  
Midt imellem bjergkæden Serra de Tramuntanas knoldede toppe ligger Mall-
orcas højst beliggende by Valldemossa i en 
meget frodig dal, 425 meter over havets 
overflade. Valldemossa er opkaldt efter en 
arabisk fyrste (Mussa) som herskede over 
området i 1200-tallet, men burde måske 
tage navneforandring til ”Vall-de-chopin”.
Byen er nemlig uløseligt forbundet med den 
verdensberømte komponist, som opholdt 
sig i byen i år 1838, sammen med sin kvin-
delige ledsager, forfatteren George Sand. 
Eller byen kunne tage navneforandring til 
”Vall-de-catalina”, idet Mallorcas eneste 
helgeninde af egen oprindelse, Catalina 
Tomás, blev født her. 
Catalina var en bondepige som levede i 
1500-tallet. Hun blev nonne i Palma og var kendt for sin store ydmyghed og 
gudsfrygtighed. Catalina blev kanoniseret i år 1935. På de malede kakler på 
mange af Valldemossas huse lyder den bønfaldende tekst: ”Santa Catalina, 
bed for os”. (M/-/A)

Dag 6. Lokalbus til Mirador de ses Barques
Hvorfra der vandres til en gamle herregård hvor der kan nydes en glas 
friskpresse appelsinjuice.
Vi kommer til at vandre gennem en olienlund med meget gamle træer og vi-
dere ind i en dal der går ned til byen Sóller. ( 5 km.)
Her kan man enten tage den gamle sporvogn eller vandre tilbage til Port de 
Sóller (3. km)



Dag 7. Cuber søen med den lange stentrappe.
Med bus køres gruppen op til Cuber søen, beliggende i 750 meters højde 
med en enestående natur og udsigt til Mallorcas højeste bjerg Puig Major, 
1455 meter. Vandreturen går langs søen til et fantastisk flot udsigtspunkt, Coll 
de Lófre. Ruten fortsætter ned gennem slugten ad en meget lang og kræven-
de stentrappe til landsbyen Biniaraix. Fremme i Biniaraix nyder vi kaffen, 
hvorefter det går mod Sóller. Her kan man hoppe på den gamle Sporvogn, 
eller gå tilbage til Hotel Marina i Puerto de Sóller. Vandring ca. 17- 20 km.   
(M/-/A)

Dag 8. Hjemrejse.
Midt på eftermiddagen er der busafgang mod Lufthavne i Palma med kurs 
mod København.  (M/-/-)
                                                                                                        
Dagsprogrammet er udarbejdet på grundlag af de senest tilgænge-
lige oplysninger. Der tages forbehold for ændringer  
 
Hotel
Hotel Marina, Paseo la Playa s/n, 07108 Puerto de Sóller. Tlf. (0034) 971 631 
461. Ældre renoveret spansk hotel med uens værelser. Alle værelser har bal-
kon, køleskab, klimaanlæg og eget bad/toilet. Hotellet har mindre swimming-
pool, bar og restaurant.
Hotel Marina har egen strand helt ud til Sóller-bugten.

Vandringerne – sværhedsgrad 2 / 3                                                                                                                                                                                                                                                               
De fleste ture er i bjerge, med fast underlag, men også stier hvor der ind i 
mellem er løse sten eller grus. Terrænet er let kuperet. Med op- og
nedstigninger, hvor korte passager kan forekomme krævende. På nogle van-
dringer forekommer der klippe underlag som kan være ”vanskelige” at gå på.
 
Udstyr
Dagligt bruges vandrestøvler og evt. vandrestav / stave.
Vandrestav / stave bedes du pakke i din kuffert, da de ikke kan komme med i 
flyet som håndbagage.

Forplejning                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sandwich og drikkevand, kan købes i butik ved hotellet, og medbringes på 
dagsturene – eller frokost kan købes på de cafeér der ligger på ruten.



Valuta
Medbring lidt euro til mad, vand og kaffe etc. Visakort kan benyttes i byerne.

Inkluderet i rejsen
Fly København - Palma t/r
Transferbus samt bus ifm.vandringer ifølge programmet
Morgenmad x 7
Middage dag 1 + 5
Afskedsmiddag inkl. vin dag 7
Ophold i dobbeltværelse med eget bad/toilet

Ikke inkluderet i prisen
Frokost alle dage
Middage x 4
Entréer
Drikkevare  
Tog- og bus billet på dag 4.
Tillæg for enkeltværelse kr. 2050,-. (kan bestilles) 

Informationsmøde: 
Lørdag d. 2 maj 2020 kl 11:30 - i DVL huset, Kultorvet 7, 4.sal. 1175 Køben-
havn

Flyrejse med Norwegian:  
12. oktober 2020    København-Mallorca/Palma 06:05-09:05  
19. oktober 2020    Mallorca/Palma-København   17:45-20:45


