Wandelreis Mallorca, 8 dagen

Reisschema
Dag 1 Amsterdam - La Palma - Lluc
Dag 2 Lluc, wandeling omgeving klooster van Lluc
Dag 3 Lluc, wandeling Puig Massanella
Dag 4 Lluc - Victoria - Alcudia - Cala Ratjada
Dag 5 Cala Ratjada
Dag 6 Cala Ratjada, wandeling Park Natural de Llevant
Dag 7 Cala Ratjada, wandeling langs stranden
Dag 8 Cala Ratjada - La Palma - Amsterdam

Dag tot dag beschrijving
Tijdens Djoser Wandelreizen maak je dagwandelingen vanuit een verblijfplaats of een meerdaagse trekking. Er
is geen sprake van een strak gepland reisschema. Op rustdagen kun je extra wandelingen maken of andere
dingen gaan ondernemen. De reisbegeleider kan je hierover altijd tips en suggesties geven. Je bent natuurlijk
niet verplicht hieraan deel te nemen. Wie er liever zelf op uitgaat, heeft daartoe alle vrijheid. Door het karakter
van onze reizen en de plaatselijke omstandigheden kunnen zich onverwachte situaties voordoen. Hierdoor kan
het voorkomen dat een bepaalde wandeling of activiteit niet door kan gaan of aangepast moet worden. We
reizen in groepen van gemiddeld 12, maximaal 18 personen.
Onze wandelreizen worden ingedeeld in categorieën van een tot drie schoentjes, waarbij een schoentje
eenvoudig is en drie pittig. Twee schoentjes is voor iedereen met een normale conditie goed te doen. Deze reis
krijgt twee schoentjes. Meer informatie over de wandelduur per dag vind je hieronder in de dag-totdagbeschrijving en een toelichting over de zwaarte lees je in de praktische informatie.

Het klooster van Lluc en naar Puig Roig
Dag 1 Amsterdam - La Palma - Lluc
Dag 2 Lluc, wandeling Lluc
Een korte vlucht brengt ons naar Mallorca, waar we overnachten in het
middeleeuwse klooster van Lluc. Het complex is in de traditionele Mallorcaanse
stijl gebouwd en is één van de mooiste culturele bezienswaardigheden van het
eiland. Vooral de met bladgoud versierde kapel, waarvan de basis teruggaat tot
de 13e eeuw, is een feest voor het oog. Centraal staat het beeld van de zwarte
madonna, die volgens overlevering in een bosje zou zijn gevonden door een
lokale herder tijdens een wandeling!
We starten vandaag met een mooie 'warming up' in de prachtige omgeving van
het klooster waarbij de rotsachtige wildernis wordt afgewisseld met oude
plantages van olijfbomen en wijnranken.

Afstand: 12,5 km
Wandelduur: ca. 4 uur
Stijgen: +/- 300m

De berg 'Puig Massanella' op
Dag 3 Lluc, wandeling Puig Massanella
Het klooster van Lluc blijft onze uitvalsbasis. De volgende dag bewandelen we
vanaf onze voordeur de flanken van de Puig Massanella, de op één-na-hoogste
berg van Mallorca. Een uitdagende wandeling waar we klimmen naar een pas op
1.255 meter. We wil kan vanaf hier verder wandelen naar de top (1.365m)
voordat de afdaling terug naar het klooster voor iedereen begint. We lopen door
eeuwenoude eikenbossen, waar de kronkelende stammen spelen met het felle
licht van de Spaanse zon.
Afstand: 16 km
Wandelduur: ca. 6 uur
Stijgen: +/- 900m

Over het oude pelgrimspad naar Pollenca

Dag 4 Lluc - Victoria - Alcudia - Cala Ratjada
Na drie nachten in het klooster wordt het tijd om verder te gaan. De bus brengt
ons naar de noordkust waar we onze wandeling op het Victoria schiereiland
beginnen. Vanaf het uitzichtpunt Penyal de Migdia kunnen we genieten van
droomachtige uitzichten op de Kaap van Formentor en de baai van Pollensa.
Olijfgaarden en amandelbomen omringen ons pad voordat we de haven van
Alcudia bereiken en de wandeling eindigen in een café in deze mooie oude stad.
Daarna rijden we naar het volgende hotel in Cala Ratjada.
Afstand: 14 km
Wandelduur: ca. 5 uur
Stijgen: 350m
Dalen: 450m

Idyllische stranden en Park Natural de Llevant
Dag 5 Cala Ratjada
We genieten een dag van de vele idyllische stranden die hier over de rotsige kust verspreid liggen. Cala
Ratjada is een oud vissersdorp en het is zeker de moeite waard om ’s avonds een rondje te lopen door de
haven, om te kiezen voor één van de goede visrestaurants.
Dag 6 Cala Ratjada, wandeling omgeving Park Natural de Llevant
Het landschap in het noordoosten van Mallorca wordt gekenmerkt door brede
valleien vol groen struikgewas. Tijdens een wandeling door het Park Natural de
Llevant krijgen we een goede indruk van deze savanne-achtige natuur. We gaan
via het ydillisch gelegen kerkje 'Ermita de Bethlem' naar de top van de Puig
Ferrutx van waaruit we een schitterend uitzicht hebben over het binnenland van
Mallorca en over de Middelandse Zee. Vanuit hier wandelen we naar het dorpje
Arta, waar we nog de gelegenheid hebben om een prachtige kerk te bezoeken.
Afstand: ca. 14 km
Wandelduur: +/- 5 uur
Stijgen: 350m
Dalen: 530m

De mooiste stranden van Mallorca
Dag 7 Cala Ratjada, wandeling langs stranden
Na een dag te hebben genoten van het aanlokkende uitzicht op zee, maken we
de laatste dag op Mallorca een wandeling langs de mooiste stranden. Cala
Agulla, Cala Mesquida en Cala Torta zijn de namen van deze paradijselijke
stukjes zand die als een parelketting tussen de groene kust en het blauwe water
liggen. Doe je zwembroek aan, want op ieder strand kun je een heerlijk
verfrissende duik nemen. Een heerlijk en ontspannen afscheid van dit prachtige
eiland. De volgende ochtend brengt de bus ons naar het vliegveld, voor onze
vlucht terug naar Amsterdam.
Afstand: ca. 17 km
Wandelduur: ca. 6 uur
Stijgen: +/- 450m
Dag 8 Cala Ratjada - La Palma - Amsterdam
Vandaag vliegen we terug naar Amsterdam.

Praktische informatie
Accommodatie
We overnachten in kleinschalige, sfeervolle hotels met kamers die allemaal voorzien zijn van een eigen
badkamer. In het plaatsje Lluc verblijven we op een heel bijzondere plek: een voormalig klooster dat gelegen is
midden in de bergen. Alles aan deze plek ademt historie en je wandelt van de serene binnenplaats zo de
bergen rondom het kloostercomplex in. Breng in de vrije tijd ook een bezoekje aan de rijk gedecoreerde kerk!
Op loopafstand van het hotel zijn enkele restaurants gelegen. Ons tweede hotel is gelegen aan de mooie
oostkust van het eiland: Hotel Amoros. Het hotel is van alle gemakken voorzien, zoals bijvoorbeeld een heerlijk
zwembad. Het hotel ligt in het centrum van het gezellige stadje Cala Ratjada en is omgeven door verschillende
restaurantjes en vanuit het hotel wandel je binnen een paar minuten naar het strand of naar de gezellige haven
van het stadje. Een fijne plek om de reis op een relaxte wijze af te sluiten.
Het ontbijt is inbegrepen bij het verblijf.
Bekijk hotelreviews op
Lluc
Cala Ratjada

Lluc Monastery
Hotel Amoros

Deze selectie geeft een goed beeld van de hotels waar we op deze reis verblijven.

Eenpersoonskamer
Alleenreizenden worden, in goed overleg, ingedeeld met andere alleenreizenden van hetzelfde geslacht. Wil je
niet ingedeeld worden met een ander groepslid, dan kun je een eenpersoonskamer boeken tegen de daarvoor
geldende toeslag vanaf € 225,-.
Vanwege de beperkte capaciteit in de hotels, dient een eenpersoonskamer altijd aangevraagd te worden.

Vliegreis
Het meest voorkomende vluchtschema staat hieronder. Je kan ook het schema per vertrekdatum bekijken.
Vliegtijden en -maatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Vlucht met

Traject

Vertrek

Aankomst

Transavia

Amsterdam - Palma de Mallorca

05:40

08:05

Transavia

Palma de Mallorca - Amsterdam

08:50

11:20

Spanje kent geen tijdsverschil met Nederland en België.

Vervoer
Het vervoer over land tussen de verschillende wandeltochten vindt plaats met een eigen touring car. De
bussen worden bestuurd door lokale chauffeurs, die de route en rijstijl van hun land goed kennen. Ze staan
geheel tot onze beschikking, waardoor we stops zelf kunnen inpassen volgens de wensen van de groep.

Bij de reis inbegrepen
Vliegreis
Alle vluchttoeslagen
Vervoer
Hotelovernachtingen

Overnachting in een middeleeuws klooster
Nederlands- of Engelstalige reisbegeleiding
Ontbijt inbegrepen
Bezoek aan Alcudia
Bezoek aan Cala Ratjada
Wandelingen conform programma
Wandeltocht over de tweede hoogste berg van Mallorca: Puig Massanella
Wandeling langs schitterende stranden

Excursies
Bij Djoser bepaal je zelf welke bezienswaardigheden je de moeite waard vindt om te bezoeken, naast de
wandeltochten die tijdens de reis gemaakt worden. De een bekijkt graag nog een museum, terwijl de ander
liever een markt bezoekt. Vanuit onze accommodatie kun je zelf eenvoudig te voet of met lokaal vervoer de
mogelijkheden aan je voorkeur aanpassen.
Sommige bezienswaardigheden mag je echt niet missen of liggen op de route. Dergelijke excursies zijn bij
Djoser in het programma opgenomen. Hiervoor geldt dat eventuele entreegelden exclusief zijn.
Tijdens de wandelreis op Mallorca zijn de volgende excursies in het reisprogramma inbegrepen:
Dag 2 wandeling Wandeling omgeving klooster van Lluc
Dag 3 wandeling Puig Massanella
Dag 4 wandeling op het schiereiland Victoria en bezoek aan Alcudia
Dag 6 wandeling Park Natural de Llevant naar Arta
Dag 7 wandeling langs stranden Cala Agulla, Cala Mesquida en Cala Torta

Reisdocumenten
E-ticket. Meer informatie over de vlucht ontvang je ongeveer 2 weken voor vertrek.
Geldig paspoort of Europese identiteitskaart
Mogelijk gelden er aanvullende inreisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19. Bekijk actuele informatie
op de website van de Rijksoverheid met reisadviezen, onder het onderwerp "Coronavirus".

Geldzaken
In Spanje wordt er betaald met de euro.
Pinnen: op de luchthaven en in de verschillende steden/dorpen die tijdens de reis worden aangedaan
Creditcards: te gebruiken in grotere restaurants en winkels
Als richtbedrag voor uitgaven die niet bij de reissom zijn inbegrepen, zoals maaltijden, entreegelden,
facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven geldt minimaal € 250,- per persoon per week.
Het is gebruikelijk om fooien te geven voor verleende diensten. Om te voorkomen dat je steeds fooien uit moet
delen, wordt aan het begin van de reis een fooienpot ingesteld waaruit de (gezamenlijke) tips aan de
chauffeurs, gidsen, hotelpersoneel e.d. worden betaald. Daarnaast staat het je vrij om als blijk van waardering
een fooi aan de reisbegeleider te geven.

Maaltijden
In de reissom is het ontbijt inbegrepen. Alle overige maaltijden zijn niet inbegrepen. Je kunt dan zelf bepalen,
waar, wanneer en met wie je gaat eten. Tijdens een aantal langere wandeldagen neem je zelf een lunch mee.
Op Mallorca zijn veel restaurants met een internationale keuken, Maar in bijna ieder dorp kun je genieten van
de traditionele keuken. De traditionele keuken varieert van vis en vlees tot vegatarische gerechten. Ook is er
op veel plekken de mogelijkheid om overheerlijke tapas te eten.

Gezondheid
We raden je aan een kleine medische kit mee te nemen met o.a. aspirine en pleisters.
Houd er rekening mee dat reizen en wandelen vermoeiend kan zijn. Het is verstandig in een goede conditie en
uitgerust op reis te gaan. Zorg er tijdens de reis voor dat je goed eet, veel drinkt en steeds voldoende rust
neemt.

Hotelverlenging
Verlenging mét accommodatie is bij te boeken. In Santuari (voormalig klooster van Lluc) is de prijs vanaf € 58,per persoon per nacht op basis van logies en ontbijt in een tweepersoonskamer. De prijs voor een
eenpersoonskamer is vanaf € 90,- per nacht. In Cala Ratjana is de prijs vanaf € 41,- per persoon per nacht op
basis van logies en ontbijt in een tweepersoonskamer. De prijs voor een eenpersoonskamer is vanaf € 63,- per
nacht (afhankelijk van het seizoen)
De genoemde prijzen zijn zonder wijzigingskosten van de vlucht en de transfer van/naar de luchthaven.

Klimaat en geografie
Spanje kent verschillende klimaatzones, afhankelijk van breedteligging, hoogte, afstand van de zee etc. In het
algemeen kun je zeggen dat het klimaat van het noorden naar het zuiden een overgang vormt van het zachte
en regenrijke klimaat van West-Europa naar het hete, droge Afrika. De zomers zijn over het algemeen warm.
Op Mallorca is sprake van een Mediterraan klimaat met warme tot hete zomers en zachte winters. In de
bergketen (de Tramuntana in het noordwesten) ligt de temperatuur gemiddeld een paar graden lager dan op
de rest van het eiland. Met name het voor- en najaar zijn erg geschikte periodes om in dit gebied te wandelen
waarbij je kunt genieten van een aangename temperatuur voor een actieve vakantie. De temperaturen kunnen
dan oplopen tot ca. 20-25°C.

Zwaarte van de reis

We hebben de reizen gerangschikt naar zwaarte. Hierbij is rekening gehouden met de duur van de tochten, de
niveauverschillen, de hoogten waarop we wandelen en de verhouding van rust- en wandeldagen. Dit blijft
natuurlijk een inschatting. Bovendien zal je persoonlijke beleving mede afhankelijk zijn van factoren als
weersomstandigheden en je fysieke gesteldheid.
Gemiddelde afstand: 15 kilometer
Maximaal stijgen: 900 meter
Maximaal dalen: 900 meter
Gemiddelde wandelduur: 5 uur
Voor meer informatie over de wandelduur en hoogteverschillen verwijzen we je graag naar de dag-totdagbeschrijving van deze route.
De wandelreis Mallorca bestaat uit wandelingen vanuit twee verschillende accommodaties in bergachtig
gebied. De wandelingen zijn voor iedereen met een normale conditie goed te doen en je kunt er iedere dag zelf
voor kiezen of je wel of niet met een wandeling meegaat.
Ga goed voorbereid op reis!
Zorg ervoor dat je goed voorbereid op reis gaat. Houd of breng de maanden voorafgaand aan je reis je conditie
op peil en probeer uitgerust aan je wandelreis te beginnen. Zo heb je meer plezier van je vakantie. Een goede
uitrusting is ook van belang. Zorg altijd voor goed ingelopen schoenen en neem de juiste kleding mee. Niets is
zo vervelend als gebrekkig materiaal.

Reisbegeleiding en Gidsen
Deze reis wordt begeleid door een lokale Nederlandssprekende reisbegeleid(st)er* die je bij aankomst op de
luchthaven opwacht en de groep tijdens de wandeltochten begeleidt. De reisbegeleider verschaft zoveel
mogelijk praktische informatie over de wandelingen, de route en de andersoortige activiteiten tijdens
rustdagen. Daarnaast vertelt de begeleider iets over het dagelijkse leven en de verschillende gewoontes van
het land.
*In een enkel geval kan het voorkomen dat de Nederlandstalige reisbegeleider wordt vervangen door een
Engelstalige reisbegeleider.

