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Hieronder vind je extra informatie van je reis 
 

Verblijf 

We verblijven in een mooi huis, met zwembad in het midden van Mallorca. 

 

Activiteiten 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn:  
• Genieten van de zon  
• Bezoek oude stadjes en historische monumenten  
• Watersport op een van de vele stranden of 

afgelegen baaien  
• Fietsen door de oude binnenstad van Palma o.l.v. 

een gids  
• Bergwandelen in het binnenland 
• Wandel langs de enerverende kustroutes en 

geniet van de magnifieke uitzichten  
• Een boot huren en snorkelen in een van de vele 

schitterende baaien 
• Gezellig uit eten of een van de vele terrasjes aan 

de kust 
• Bezoek een van de vele grotten aan de kust  
• Bezoek de Kaap Formentor, het noordelijkstee 

schiereiland met reusachtig uitzicht  
• Ochtend- en avondmarkten op het platteland  
• Maak een jeepsafari (€65,- p.p.) of een boottocht 

naar de Malgratseilanden  
• Bezoek het waterpark met spectaculaire 

glijbanen en wildwaterbanen  
• Bezoek de enorme gotische kathedraal La Seu, 

het enige ronde kasteel in Europa uit de 14e 
eeuw of het Kartuizerklooster van Valldemossa  

• Maak een wandeling door de Torrent de Pareis 
ravijn 

 
 

Vervoer 

https://www.fincasmallorcacharme.com/de/vermietung/ficha-alojamiento-222570.html
https://www.mallorcavoorbeginners.nl/steden-en-dorpen.htm
https://www.bajabikes.eu/nl/palma-de-mallorca-highlights-fietstour/
https://www.bajabikes.eu/nl/palma-de-mallorca-highlights-fietstour/
https://royalmallorca.nl/bezienswaardigheden/grotten-van-mallorca
https://www.ecotoerisme.eu/spanje/majorca/formentor/
https://www.ecotoerisme.eu/spanje/majorca/formentor/
https://www.memorabelmallorca.nl/kathedraal
https://www.memorabelmallorca.nl/castell-de-bellver
https://www.memorabelmallorca.nl/castell-de-bellver
https://royalmallorca.nl/bezienswaardigheden/valldemossa
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Heen en terugreis is met het vliegtuig. We vliegen vanaf Rotterdam de voorlopige tijden zijn: 
Heenreis: 15 juli vertrek 12:30 aankomst 14:45 (HV6191) 
Terugreis: 26 juli vertrek 15:40 aankomst 18:00 (HV6192) 
 
Huurauto’s hebben we daar de hele vakantie tot onze beschikking.                          
 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 
•  Voor deze reis moet je beschikken over een normale gezondheid en conditie  

Reispapieren 
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 
Inclusief: 

• Heen- en terugreis  
• Huur van het huis 
• Huur van de auto’s   

Exclusief: 
• Proviand circa €100,- 
• Excursiekosten, en brandstof voor de 

excursies, circa €150,- 

 


