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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Veelzijdig genieten op mooi Mallorca
Excursiereis naar een van de mooiste
mediterrane eilanden van Europa

Lentereis naar mooi Mallorca waarbij u tijdens interessante excursies
geniet van de mooie plekken op het eiland en wij u hier en daar ook
plaatselijke lekkernijen en specialiteiten laten proeven. Bijvoorbeeld
tijdens een verrassende “workshop” kruidenlikeur maken. Mallorca is
een van de mooiste mediterrane eilanden van Europa. Niet voor niets
weten al meer dan 100 jaar toeristen uit de hele wereld deze Spaanse
parel te vinden. Er is ook zoveel meer te zien dan zee en strand! U gaat
dit met ons beleven want in deze 8-daagse reis hebben wij al 4
excursies in de prijs begrepen. U logeert op basis van halfpension in
4* hotel Paguera in de gelijknamige plaats in het zuidwesten van het
eiland. Vanuit Limburg brengen wij u comfortabel per bus naar de
luchthaven van Düsseldorf, u vliegt met Tuifly v.v. en bent
in begeleiding van eigen Jacobs reisbegeleiding. Ter plekke worden
de excursies door Duitstalige gidsen gedaan.

 

 

8 dagen vanaf
€ 995,- p.p.

Inclusief
Bustransfer Limburg - Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf – Palma de
Mallorca met Tuifly (incl.
luchthaventax. o.v.v. wijzigingen)

20 kg ruimbagage en 6 kg
handbagage

Verblijf in 4* Hotel Valentin Reina in
Paguera

7 nachten op basis van halfpension
(ontbijt- & dinerbuffet)

Hele dagtocht “sinaasappeldal”,
Soller, Puerto de Soller, incl. snack en
tramrit

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl
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Dag 1 - Zaterdag 6 april

Limburg – Düsseldorf – Palma de Mallorca

Vanuit uw Limburgse opstapplaats vroege transfer naar Düsseldorf
voor de rechtstreekse vlucht om 05.55 uur met Tuifly. Na landing volgt
de bustransfer naar uw hotel. U logeert in 4* Valentin Reina in
Paguera. (www.valentinhotels.com) op basis van halfpension.
Centrum en strand zijn op loopafstand. Uw kamer is comfortabel
ingericht en heeft een balkon. (zeezicht tegen bijbetaling). In het hotel
aanwezig: liften, restaurant met buitenterras, bar, buitenbad met
poolbar en zonneterras, wellnessfaciliteiten met binnenbad. Na
aankomst is de rest van de dag vrij te besteden. Elke avond diner in
buffetvorm. Onderstaand een impressie van ons hotel.

Dag 2 - Zondag 7 april

Soller & Puerto de Soller

Hele dagtocht die u eerst naar het prachtige “dal der
sinaasappelbomen” en langs vele finca’s brengt. U
wandelt ontspannen door de gaard en de teler vertelt alles over zijn
“gouden” sinaasappels en citroenen. Na het proeven van een
plaatselijke lekkernij reist u verder naar Soller. Geliefde plaats en niet
in de laatste plaats omdat hier de meer dan 100 jaar oude tram nog
rijdt. U maakt een ritje vanuit het centrum naar de levendige haven
Puerto de Soller waar u vrije tijd krijgt. Diner in het hotel.

Dag 3 - Maandag 8 april

Vrije dag

Vandaag is de invulling van de dag helemaal aan u. Geniet van de
faciliteiten rond het hotel, de omgeving, het centrum van Paguera
etc. Diner in het hotel.

Dag 4 - Dinsdag 9 april

Palma de Mallorca

Na het ontbijt naar de Middeleeuwse hoofdstad van de Balearen:
Palma (ca. 25 km.) Hier zoeken we niet de drukke toeristenstraten op
maar neemt de gids u mee door mooie kleine steegjes met
stadspaleisjes en de typische patio’s (Mallorcaanse binnenhofjes). Ook
het imposante klooster San Francisco wordt bezocht om aansluitend
een ensaimada (luchtig zoet broodje)te proeven en in de oudste
chocolade”winkel” getrakteerd te worden op verrukkelijke warme
chocolade! Daarna is er nog voldoende vrije tijd om zelf op pad te

Hele dagtocht Palma de Mallorca
incl. entree klooster, een ensaimada
en warme chocolade

Hele dagtocht naar de boerenmarkt
in Sineu, bezoek bodega &
wijnproeverij

Workshop Hierbas met proeven en
zelf samenstellen om mee te nemen

Jacobs reisbegeleiding gedurende
gehele reis

Duitstalige gidsen

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Verzekeringen

Fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Hoteltax: € 2,- p.p.p.n. (ter plaatse te
voldoen)
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gaan. Wellicht om de imposante kathedraal te bezoeken, te lunchen,
te shoppen of een museum binnen te lopen. Diner in het hotel.

Dag 5 - Woensdag 10 april

 Boerenmarkt Sineu & Sobrassada

Al meer dan 500 jaar (!) is elke woensdag in Sineu de grootste
boerenmarkt van het eiland te bezoeken. De boeren verkopen buiten
groente en fruit ook schapen, geiten, paarden, honden en
vogels. Natuurlijk zijn er typische souvenirs en 1001 dingen die je
eigenlijk niet nodig hebt te koop. Na het marktbezoek bezoekt u een
mooie bodega (wijnkelder) om uiteraard een glas wijn van het eiland
te proeven. Diner.

 

Dag 6 - Donderdag 11 april

Vrije dag 

Dag om zelf in te vullen. Relaxen of misschien per lijnbus terug naar
hoofdstad Palma, naar Port d’ Andraitz of Magaluf. De keus is aan u.
Diner in het hotel.

 

Dag 7 - Vrijdag 12 april

Workshop Hierbas (kruidenlikeur)

Mallorca heeft een heel bijzondere likeur: “Hierbas”. Men drinkt het
iedere dag: als aperitiefje, in een longdrink, als medicijn, op een ijsje
etc. Het bevat talrijke specifieke Mallorcaanse kruiden. U gaat het
allemaal zien en zelf maken want dat is de bedoeling van deze vrolijke
workshop. Uw zelfgemaakt brouwsel krijgt u –als persoonlijke
herinnering – keurig verpakt mee naar huis. Diner.

 

Dag 8 - Zaterdag 13 april

 Palma – Düsseldorf – Limburg

Na een vroeg ontbijt volgt de transfer naar de luchthaven waar u om
09.05 uur terugvliegt naar Düsseldorf. Bij aankomst volgt de transfer
naar Limburg.

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

U reist gegarandeerd met Jacobs
reisbegeleiding. De deelnemers
kunnen van Jacobs Reizen zijn óf een
combinatie van Jacobs reizigers én
deelnemers van onze Duitse agent.

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.
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Hotelinformatie

Valentin Reina

Een goed 4 sterren hotel gelegen bij Paguera. Het hotel beschikt over
comfortabele kamers en een zwembad, omringd door Palmbomen.
Het centrum van Paguera ligt op loopafstand, hier kunt u wandelen
over de boulevard, of genieten op een van de vele terrasjes. Het strand
is tevens op loopafstand.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 120,-

Hotel website: https://www.valentinhotels.com/en/hotels/vale...
Hotel adres: Carrer Mallorca, 1, 07160 Paguera, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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