
Vandreferie på Mallorca 
Vandring i Tramuntana bjergene med historiske oplevelser 

Den 22.oktober – 29.oktober 2022 

Pris pr. person i dobbeltværelse: kr.10.998 

Pris pr. person i enkeltværelse: kr.13.798 

Teknisk rejseudbyder: Ruby Rejser. CVR nr.18422298. Rejsegarantifonden nr.206


Turleder fra DVL, Kolding afd. Kirsten Brandt, mobil:2398 1917, mail:ki6akwb@gmail.com


Ruby Rejser turleder: Erik Olsen, mobil:2341 9268, mail:enghave21@gmail.com


Hyggelige byer, skønne vandrestier og vilde klippekyster 
Mallorca er en blanding af livlige turistbyer og uberørte oaser og er et paradis for 
vandrere. De gamle æselstier bliver vedligeholdt, og nye stier anlægges i bjergene i Serra 
de Tramuntana, der breder sig over den nordlige del af øen for at slutte stejlt ved kysten. 
Vandrestierne bugter sig mellem snoede veje og søvnige landsbyer i et afvekslende 
landskab med slugter, skove, terrasser med oliven- og citrustræer, gamle huse og gårde i 
dalene.


I Sóller-dalen fornemmes det oprindelige, uberørte Mallorca, og det er her vi slår os ned i 
den lille by Port de Sóller ved havet. Byen er blevet renoveret de senere år, og der er bl.a. 
blevet anlagt en flot havnepromenade udsmykket med moderne kunst, gamle huse er 
blevet sat i stand, og lystbådehavnen er blevet udvidet med nye moler. Vejen langs havet 
er en lang gågade, hvor kun lyden af den gamle sporvogn bryder stilheden. Det er et roligt 
og smukt sted at holde ferie.


På denne vandring bruger vi ikke lang tid på transport til og fra vandreturene, da vi 
vandrer i nærområdet. Vandreturene er ikke så lange, så der er tid til at nyde hotellet og 
Port de Sóller efter dagens vandring.


Dagsprogram 
Dagsprogrammet er vejledende. Der kan blive byttet rundt på de enkelte dage i forhold til 
vejret. 

1.dag: Ankomst til Palma de Mallorca 

Afrejse fra Kastrup lufthavn 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 der kan indtages en frokost.




Information om ugens vandringer inden aftensmad.   (-/-A)


2.dag: Vandring fra Deiá 

Vi kører med lokalbus til Deiá hvor dagens vandring starter. Engang var byen Deiá 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 og 
syede sko eller flettede stolesæder. Dog bemærkede en  rejsehåndbog fra år 1878 at ”…
et af byens hovedtræk er dens forsamling af sære og excentriske udlænge.” 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 udsigten ud over 
havet og formiddagskaffen. Vandringen fortsætter ud i landskabet hvor stien nogle steder 
kan være lidt ”bøvlet”. Frokosten spises med udsigt ud over havet. Inden vi når Puerto de  
Sóller besøger vi en gammel herregård hvor der kan købes hjemmelavede franske tærter. 
Godt mætte går vi frem til vores hotel i Puerto de Sóller.         Vandring ca. 18-20 km.          
(M/-/-)


3.dag: Fornalutx 

Efter morgenmaden går dit mod Sóller. Lidt uden for Sóller skal vi besøge og opleve 
historien og rigdom af appelsiner og citroner i Sóller-dalen. Dette foregår i en 
frugtplantage ”Sa Vinyassa” der med 18.000 m er et privilegeret sted under de 
imponerende klipper Alfabiahøjen. Vi skal høre historien om Sóllers appelsintræer og nyde 
et fredeligt miljø og et specielt mikroklima, mens du smager en presset økologisk 
appelsinsaft og en typisk snack. 
Vandringen fortsætter op til Fornalutx, hvor frokosten nydes på byens hyggelige torv. 
Byen har modtaget mange priser for sit arbejde med bevaring af de gamle huse. 


Midt i Sierra 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 byen idylliske torv. 
Man bevæger sig rundt i byen til fods, bland 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 afslører 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 Pueto de Sóller.  Vandring 
ca. 17 km.   (M/-/A)


4.dag:Fridag 

Dagen er til fri disposition.


Forslag fra turlederne:     


Besøge Palma med det gamle tog fra Sóller til Palma / retur. År 1912 åbnede jernbanen 
mellem Palma og Sóller for at transportere bl.a. byggematerialer til Sóller og appelsiner 
ind til Palma, heraf navnet. Togturen er absolut også en oplevelse i sig selv. I dag 
transporteres kun passagerer med det gamle velholdte veterantog          (M/-/-)


5.dag: Valldemossa med vandring til og fra Cala Valldemossa 

Lokalbussen kører os til Valldemossa hvorfra vi går på asfaltvej til havnen Cala 
Valldemossa. Midt mellem bjergkæden Serra de Tramuntanas knoldede toppe ligger 
Mallorcas 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 ”Valldechopin”. Byen er 
nemlig uløseligt forbundet med den verdensberømte komponist, som opholdt sig i byen i 
år 1838 sammen med sin kvindelige 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 Catalin, bed for os”.         (M/-/-)


6.dag: Lokalbus til Mirador de ses Barques 

Fra Mirador de ses Barques vandres frem til en gammel herregård hvor friskpresset 
appelsinjuce nydes inden vi fortsætter vores vandring gennem gamle olivenlunde, åbne 
marker og ind i dalen til Sóller. Området er ret øde med imponerende udsigter ud over 
landskabet og havet. Fremme i Sóller kan man hoppe på den gamle sporvogn eller vandre 
de sidste godt 4. km tilbage til Port de Sóller.     Vandring ca. 14 km.      (M/-/-)


7.dag: Cuber søen med den lange stentrappe 

Med privat 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, Collde Lófre. Ruten 
fortsætter ned gennem slugten, ad en meget lang og krævende 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.                          (M/-/
afskedsmiddag med ½ flaske vin pp)




8.dag: Hjemrejse 

Efter morgenmaden er der busafgang mod lufthavnen i Palma, og derefter fly med kurs 
mod København.   (M/-/-)Praktiske informationer:


Indkvartering 

Hotel Marina, Paseo la Playa s/n, 07108 Puero de Sóller. Tlf. (0034) 971 631 461. Ældre 
renoveret spansk hotel med uens værelser. Alle værelser har balkon, køleskab, 
klimaanlæg og eget bad/toilet. 
Hotellet har en mindre swimmingpool, bar og restaurant. 
Hotel Marina har egen strand helt ud til Soller-bugten.


Sværhedsgrad 2-3 

De fleste ture er i bjerge, med fast underlag, men også stier der hvor der ind imellem er 
løse sten og grus. Terrænet er let kuperet med op- og nedstigninger, hvor korte passager 
kan forekomme krævende. På nogle vandringer forekommer der klippe underlag, som kan 
være vanskelige at gå på.


Inkluderet i prisen: 

Flyrejse fra København til Palma de Mallorca t/r 
Transfer fra lufthavnen til hotellet t/r 
7 nætter i dobbeltværelse 
7 x morgenmad 
2 x aftensmad 
Afskedsmiddag med ½ flaske vin 
Alle programsatte transporter


Ikke inkluderet i prisen: 

7 x frokost 
4 x aftensmad 
Drikkevarer


 
Tilkøbsmulighed: 

Tillæg for værelse med havudsigt, pris pr. værelse: kr. 1.400


Betingelser: 

Minimumstilslutning: Deltagerantallet er minimum12 personer og max 24 personer, der 
alle skal være tilmeldt senest 30 dage før afrejse. Hvis minimumsantallet ikke opnås inden 
fristen, forbeholder vi retten til at aflyse rejsen – vi refererer her til opsigelsesreglerne i 
vores gældende 


Rejsebetingelser. (Se Ruby Rejsers gældende rejsebetingelser)




Betaling 
Ved bestilling betales depositum, og når ordrebekræftelse modtages og depositum er 
betalt, er plads på turen sikret.


Restbeløb betales 65 dage før afrejse. Der kommer automatisk betalingspåmindelse fra 
Ruby Rejser 68 dage før afrejse.


Infomøde: 
Kolding den 28. marts kl. 19:00 – 20:30 på KUC, Ågade 27. 6000 Kolding



