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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Mallorca, verrassend mooi!
Idyllische baaien, witte stranden, natuur,
bergen en authentieke dorpjes

Mallorca
Speciaal voor u samengesteld; alle moois van Mallorca met veel
inclusief! Het zonnige Balearen-eiland met heerlijke temperaturen in
het voor- en najaar. U maakt een stadswandeling door de hoofdstad
Palma de Mallorca waar u de schitterende kathedraal “La Seu”
bezoekt. Tevens maakt u een prachtige treinreis naar Sóller. Al meer
dan 100 jaar tuft er een prachtige houten trein met veel koper door
het imposantste gebergte van Mallorca, Tramontana, met onderweg
veel citrusgaarden, olijfterrassen en slaperige dorpen. U zult genieten
van deze hele mooie kant van Mallorca! Tevens maakt u een
boottocht naar Calobra ook ziet u Torrente de Pareis, de imposante
kloof. Alsof dat nog allemaal niet genoeg is brengt u een bezoek aan
prachtig Valldemossa, ooit door componist Chopin geroemd als het
mooiste plekje op de wereld! U verblijft in het leuke Paguera in het
zuidwesten van het eiland, hotel Valentin ligt vlakbij de boulevard met
sfeervolle terrasjes en zandstranden. Zoals u van ons gewend bent

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 1.365,- p.p.

Vertrekdata
14 oktober 2022

€1365

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar
luchthaven Düsseldorf v.v.
Vlucht Düsseldorf – Palma de
Mallorca v.v. (incl. luchthaventax.
o.v.v. wijzigingen)
20 kg ruimbagage en 6 kg
handbagage
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reist onze ervaren Het Zuiden en Jacobs Reizen reisbegeleiding met u
mee. Eveneens is de transfer per luxe touringcar naar de luchthaven
van Düsseldorf inbegrepen in de prijs. Wij zijn er klaar voor! Gaat u
mee? Vamos!

Dag 1 - Limburg - Düsseldorf - Mallorca & vrije tijd
Vanuit uw Limburgse opstapplaats heeft u een transfer per luxe
touringcar naar Düsseldorf voor de rechtstreekse vlucht naar Palma
de Mallorca (onder voorbehoud). Vervolgens transfer naar ons leuke
hotel in Paguera. U logeert in 4* hotel Valentin op basis van
halfpension. Na aankomst is de rest van de dag vrij te besteden. U
kunt genieten van de rust en bijkomen van de heenreis. Ook kunt op
eigen gelegenheid de omgeving verkennen. Uw ervaren reisleiding
en de receptie kan u voorzien van tips. We dineren de komende 7
avonden in ons hotel.

Audiosysteem (oortjes)
Verblijf in 4* hotel Valentin in
Paguera op basis van halfpension
Excursie Palma de Mallorca incl. gids
en entree Kathedraal
Excursie Sóller incl. trein en
boottocht La Calobra
Excursie Porto Cristo met entree
grotten van Drach
Excursie Valldemossa incl. entree
klooster La Cartuja
Toeristenbelasting
Het Zuiden en Jacobs
reisbegeleiding gedurende gehele
reis
Maximaal 25 personen per reisgroep

Dag 2 - Palma de Mallorca
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan de Middeleeuwse hoofdstad
van de Balearen; Palma de Mallorca. In de oude stad brengt u een
bezoek aan de Kathadraal ‘La Seu’. De bouw heeft maar liefst 300 jaar
geduurd. Deze immense kathedraal, er is plek voor maar liefst 11.000
mensen, is bijzonder gelegen en vormt de scheidingslijn tussen
boulevard en oude stad. Wist u dat de kathedraal gebouwd is op de
resten van een moskee? Na de stadswandeling heeft u de rest van de
middag ter vrije besteding in de stad. Geniet zeker van een tapas
lunch; er zijn vele restaurantjes in het oude centrum van Palma waar
u samen met de Mallorquinos kunt genieten van wijn en spijs! Hoe
leuk is dat!

Dag 3 - Sóller & boottocht La Calobra

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Verzekeringen
Fooien
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Vandaag gaat u de gehele dag de prachtige Noordwest kust van
Mallorca verkennen. U neemt de trein door het Tramontanagebergte
richting Sóller. U waant zich terug in de tijd. Sóller is een pittoresk
dorpje dat gelegen is in het gebergte, in de Serra de Alfabia vallei. De
huizen in het dorp zijn afkomstig uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Op de
hoger gelegen plekken in het dorp ziet u mooie velden met
olijfbomen en citrusvruchten. Deze vruchten kunnen hier groeien
doordat de Moren hier rond het jaar 950 terrassen en
irrigatiesystemen hebben aangelegd. Het gebied waar Sóller zich in
bevindt, wordt ook wel de ‘gouden schelp’ genoemd vanwege de
vruchtbaarheid. Vervolgens een boottocht vanuit Puerto de Sóller
naar La Calobra, met de indrukwekkende kloof Torrente de Pareis, een
zeer fotogenieke spot. Vervolgens rijden we door de prachtige
olijfgaarden terug naar uw hotel.
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Dag 4 - Porto Cristo, grotten & Majorica parels
Vandaag rijden we naar de Oostkust, over de zoutvlaktes naar het
charmante vissersdorp Porto Cristo. Hier bevinden zich de beroemde
grotten van Drach. Tijdens ons bezoek aan dit ondergrondse meer
kunt u genieten van het klassieke concert dat door wordt gegeven
door de musici die op een gondel over het water varen. Een
betoverende ambiance met een mooi lichtspel waar u zeker onder de
indrukt van raakt. Vervolgens bezoeken we de bekende Majorica parelfabrieken, waar de originele kunstparels worden gemaakt.

Dag 5 - Valldemossa & La Cartuja
Na het ontbijt rijdt u midden door het Tramuntanagebergte richting
Valldemossa, een prachtig verborgen paradijs. Het was de componist
Chopin die dit plaatsje beschouwde als het mooiste plek op aarde.
Uiteraard bezoekt u de bekendste bezienswaardigheden waaronder
het klooster La Cartuja waar tot 1835 de monniken verbleven. Ook
tijdens de terugreis naar uw hotel wordt u weer verrast door alle
mooie vergezichten die u onderweg ziet. We zijn weer op tijd terug in
ons hotel, zodat u nog heerlijk kunt relaxen.

Dag 6 - Vrije dag in Paguera
Vandaag heeft u een vrije dag. Ontspan in het zwembad van het
hotel, of op een van de ligbedjes op het strand. Mallorca is ook zeer
geschikt voor wandelingen en fietstochten, hiervoor zijn huurfietsen
en routes voorhanden in het hotel. Uw reisbegeleider informeert u
graag over de mogelijkheden.

Dag 7 - Sineu & Formentor

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

In de ochtend rijden we naar het historische Sineu op het midden van
het eiland. Sineu heeft die lieflijke sfeer van het Mallorca van weleer
goed weten te behouden. Lopend door de zeer smalle straatjes
rondom het kerkplein waant u zichzelf terug in de tijd. Drink een
kopje koffie op één van de terrasjes, op woensdag is er altijd een
traditionele markt. Middagpauze maken we in het noordelijke
havenplaatsje Port de Pollença. ’s Middags bezoek aan het
schiereiland Formentor met uitzichtpunt Mirador Es Colomer, een
fantastisch uitzicht!

Dag 8 - Mallorca- Düsseldorf - Limburg
Na het ontbijt volgt de transfer naar de luchthaven voor uw
terugvlucht naar Düsseldorf (vluchtdetails onder voorbehoud).
Vervolgens staat de luxe touringcar voor u klaar om u weer veilig naar
Limburg te rijden. Dan komt vandaag een einde aan een fantastische
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prachtige plekken van een unieke Balearische

combinatie heeft laten zien. Uw foto’s zullen nog lang alle
herinneringen levendig houden. Graag zien we u terug op één van
onze andere reizen.

Hotel informatie
Valentin Paguera ****
We verblijven in dit 4* typische mediterraanse hotel gelegen in de
toeristenplaats Paguera. Het hotel beschikt over een buiten- en
binnenzwembad met snackbar, eigen restaurant en loungebar. De
boulevard en het strand van onze vakantieplaats is gelegen op 300
meter. Alle kamers zijn netjes en klassiek ingericht met de
gebruikelijke faciliteiten, airconditioning en balkon.

Hotel verzorging: Halfpension
Tweepersoonskamer met zeezicht: € 70,Eenpersoonskamer (april 2022): € 116,Eenpersoonskamer (juni en oktober 2022): € 171,Eenpersoonskamer (september 2022): € 197,Hotel website: https://www.valentinhotels.com/de/hotels/vale...
Hotel adres: Valentin Paguera Hotel & Suites (Only Adults), Carrer del
Peral, Peguera, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Opstappen in Limburg

Veel inclusief

Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com

VOOR ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE AANBOD VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE: ZUIDENJACOBSREIZEN.COM

