


Primo Tours byder dig hjertelig velkommen til
Mallorca

Primo Tours byder dig hjerteligt velkommen til fantastiske Mallorca, hvor vi håber, du får en uforglemmelig ferie. Vi
rejseledere vil gøre vores for, at du får en ”Rigtig go’ ferie”.

I infomappen på hotellet, som rummer meget af den samme information du finder her, vil du, på dagen inden afrejse, kunne
finde tidspunkter og information omkring din hjemrejse.

Vi fra Primo Tours ønsker dig en RIGTIG GO’ FERIE!
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Team Mallorca - Danske rejseledere
Hos Primo Tours på Mallorca har vi et team af danske rejseledere. Vi er her for dig og for at hjælpe til med, at du får en fantastisk og
uforglemmelig ferie.

Vi er at finde på hotellerne dagligt. Udenfor vores hotelservicetider, kan du ringe på vores servicetelefon, hvor vi altid vil være klar til at
hjælpe dig.

Tilmelding af udflugter

Vi har et spændende udflugtsprogram, hvor der vil være lidt for enhver smag.

Du kan tilmelde dig til udflugterne på vores velkomstmøde, vores hotelservice, samt over vores servicetelefon.

Husk blot, at tilmeldingen til vores udflugter skal ske dagen i forvejen senest kl. 12.00. Tilmeldingen er bindende og refundering sker kun
ved forevisning af lægeerklæring.

Hos os kan du selvfølgelig betale med Euro, danske kroner og Visa dankort. Ved betaling med kort bliver der pålagt 1% i gebyr

Vi glæder os til at møde dig!
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Det Mallorcinske Køkken
- Forkæl dig selv og dine smagsløg

Maden: Hvis du under dit ophold på Mallorca skulle få lyst til at
udforske nye og velsmagende retter, er der rig mulighed for dette
her på øen. Mallorca er nemlig kendt for deres meget lækre mad,
som er blevet inspireret af mange forskellige kulturer, dog mest
fra den spanske og catalanske. Middelhavet giver mallorcinerne
adgang til helt friske råvarer såsom, fisk, skaldyr og blæksprutter.
Disse råvarer er i dag essentielle dele af øens gastronomi, ligesom
grøntsager, svinekød og brød.

Mallorcas specialiteter: Mallorca har mange lækre specialiteter.
Nedenunder er der en beskrivelse af nogle af dem.

Ensaïmadas – er en lækker mallorcinsk dessert. Ensaïmada er en gærsnegl, som kan nydes som brød eller kage alt afhængig af fyld m.v.
Efter denne lækre og søde specialitet er 
blevet bagt, drysses der normalt flormelis over.

Las cocas – er en skøn pizzaagtig ret, som oftest er pyntet med løg og peberfrugter.

Tumbet – er aubergineskiver o.a. friske grøntsager som er stegt i olie. Denne mallorcinske specialitet serveres gerne sammen med en omelet,
kartofler og tomater. Det kan være, at denne ret ikke altid står på menukortet, men spørg blot efter det.

Sobrasada – er en stærkt krydret smørepølse. Denne er lavet på flæsk og paprika. Normalt vil man nyde denne specialitet på et stykke frisk
brød.

Tapas er navnet på en række små, spanske retter. Gerne en let lille anretning, der ofte bruges som appetitvækker, men som også kan
sammensættes til et større måltid. Tapas kan være både varmt og koldt - alt fra en lille skål med oliven, til friturestegte blæksprutter. Tapas
giver rig mulighed for, at få smagt på en masse forskellige retter i ét og samme måltid.

Paella er en meget udbredt spansk nationalret, som kan variere på
utallige måder, alt efter, hvilken egn man er på. Grundsubstansen i
paella er kogte ris med safran tilsat med forskellige ingredienser,
såsom; blæksprutter, muslinger, rejer, løg, kylling, svinekød,
bønner m.m.

Drikkevarer: Vin er spaniernes nationaldrik. Der findes mange
vinmarker på øen og der fremstilles god vin. Mallorca har hele
vindistrikter. F.eks i Binissalem og Pla i Llevant. Hvis man tager
øens størrelse i betragtning, er dette faktisk ret imponerende.
Disse to vinområder har begge betegnelsen DO, som står for
kontrolleret oprindelse. Dog er Pla i Llevant det bedste af de to
områder, men der laves også flere gode vine hos konkurrenten i
Binissalem. Samtidig må det ikke glemmes, at der laves flere
kvalitetsvine, der ikke falder inden for de to DO-områder. Enten
fordi de geografisk ligger udenfor distrikterne eller fordi de bruger
andre metoder. F.eks. har de en højere alkoholprocent, anvender

andre druesorter, eller andet. Specielt skal vinhuset 4 kilos tages seriøst. Her laves noget af Mallorcas bedste vin, denne har samme navn
som vinhuset selv.

Spisetider: I feriebyerne er det muligt at få serveret et måltid mad stort set alle døgnets timer. Morgenmad serveres normalt kl. 08.00-10.00,
frokost serveres kl. 13.00-15.00 og middag serveres kl. 20.00-21.00.

Drikkepenge: Har betjeningen været god giver man gerne 10 % i drikkepenge.
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Praktisk information om Mallorca
A-Z

Apotek

Apotek hedder FARMACIA på spansk og er let genkendelig på de grønne kors uden på butiksfacaden. Åbningstider alle hverdage kl. 09.00
til kl. 13.30 og igen kl. 16.00 til kl. 21.00. Lørdag kl. 09.00 til kl. 13.30. Søn- og helligdage, samt aften og nat, på alle hverdage er mindst ét
vagtapotek (FARMACIA DE GUARDIA) åbent. Spørg i hotellets reception, eller se i vinduet hos nærmeste apotek.

Badning

Mallorca har et væld af dejlige badestrande. Flere steder er der blåt flag, EUs kvalitetsstempel for badevandskvalitet og komfort ved
stranden. Grønt flag, betyder godt badevejr, gult flag betyder forsigtighed ved badning, selv for rutinerede svømmere, mens rødt flag betyder
badning forbudt. Det orange flag er hejst, når der ikke er livreddere ved stranden. 
Snorkling er også meget anbefalelsesværdig.

Bank

Bankernes åbningstider er således: 
Hverdage kl. 10.00 – 20.00 
Lørdag og søndag lukket. 
(Medbring pas ved veksling af penge)

Billeje

Se information i mappen, eller kontakt Primo Tours guider. 
Billeje foretages gennem guiderne.

Bus

Du kan få udleveret køreplaner af Primo Tours guider eller se information i mappen.

Butikker

Butikkernes åbningstider er: 
Hverdage fra kl. 09.30 – 13.30 og igen 16.00 – 20.00. 
Lørdage fra kl. 10.00 - 14.00. 
Søn- og helligdage holder butikkerne almindeligvis lukket. 
I turistområderne holdes der normalt også åbent i siestaen og om søndagen.

Drikkepenge

Service er normalt inkluderet i hotel- og restaurationsregningen, men drikkepenge kan gives efter behag. Hvis man har været tilfreds med
betjeningen gives typisk 5 – 10 %. Taxachauffører forventer 10 %. Det hører sig også til, at give en skilling til stuepigerne på hotellet, helst
ved begyndelsen af opholdet.

Elektricitet

Der bruges 220 V alle steder. Nogle steder passer danske stik ikke i kontakten, men man kan oftest låne en omformer i hotellets reception
eller købe en i et supermarked.

Frimærker

Frimærke hedder ”sello” og kan købes på posthuse og i tobaksforretninger. Det koster ca. 0,64 €, at sende postkort (Tarjeta) og almindelige
breve (carta) under 20 g til Danmark. 
Man skal regne med, at det tager cirka en uge for et postkort at nå til Danmark. Postkasserne er gule, mærket med teksten ”Correos”.

Hospital & læge



Juaneda er lægen, vi anbefaler, man benytter, hvis er så uheldig at blive syg eller komme til skade. Der er altid mulighed for at komme i
kontakt med medarbejder, der taler skandinavisk. Nummeret er +34 900 72 22 22 
Hvis der er brug for lægehjælp, kontakt da Primo Tours guider.

Internet

På mange hoteller kan man købe internetadgang. Der findes også internetcaféer i Palmanova.

Konsulat

Det danske konsulat på Mallorca ligger på C. Unió 2, 1 dør 19, Palma. Åbent kl. 10.00 – 13.00 Telefon: 0034 971 714 097 
Fax: 971 727 857

Kreditkort

De gængse kreditkort kan anvendes som betalingsmiddel på de fleste restauranter og i de fleste større forretninger. Der er desuden
hæveautomat ved de fleste banker, hvor man maksimalt kan hæve 260 € per dag. En hæveautomat er markeret med ”telebanco”. 
Benytter man kreditkort i større supermarkeder samt butikker, skal man desuden vise billedlegitimation i form af pas eller kørekort.

Museer

Museerne har almindeligvis åbent fra kl. 10.00 – 13.00 og igen fra kl. 16.00 eller 17.00 til kl. 19.00, nogle steder er dog åbne hele dagen.
Museerne er lukkede på mandage og helligdage.

Nationale helligedage

På de store nationale helligdage er forretninger og banker som regel lukkede. De vigtigste fest- og helligdage er:

1. januar Nytårsdag

6. januar Hellige trekonger

2. marts Balearernes dag

Påsken Skærtorsdag, langfredag og påskedag

29. april Øernes indlemmelse i Spanien

1. maj Den internationale arbejderdag

2. torsdag efter pinse Kristi legemsfest/Corpus Christi

25. juli Skt. Jacobs dag (Santiago)

15. august Maria Himmelfart

12. oktober Spaniens nationaldag

1. November Allehelgensdag

6. December Spansk grundlovsdag

8. December Marias ubesmittede undfangelse

25. December Juledag

Forskudte helligdage: skærtorsdag, langfredag, påskedag og Kristi himmelfartsdag. Desuden fejrer man flere steder midsommerfest, fiesta
de San Juan, hvor man ligesom i Danmark tænder bål om aftenen den 23. juni.

Desuden er der en del festivaler rundt omkring på Mallorca, såsom den klassiske musikfestival ”Cala Ratjada” i juli måned, Chopin-
festivalen i Valldemossa i august måned, melonfest i 
”Vilafranca de Bonany” anden søndag i september og vinfest i Binissalem, og mange, mange flere.

Parkering

Det er vigtigt at parkere lovligt, da bilen vil blive bugseret væk ved ulovlig parkering. Gul afmærkning: forbudt at parkere. Hvid
afmærkning: gratis.

Politi

Alarm telefon 112. Opkald er gratis.

Spanien har 3 forskellige politikorps. Policia Municipal/Policia Local, bærer blå uniform. Det er det kommunale politi, der svarer til det
danske ordenspoliti. Policia Nacional, bærer mørkeblå uniform, det er statspolitiet, det svarer til det danske kriminalpoliti. Guardia Civil,
bærer olivengrøn uniform, det er civilgarden. Disse ses ofte uden for byerne som færdselsbetjente. Har man brug for hjælp fra politiet, kan
man henvende sig til et hvilket som helst af politikorpsene.



Posthus

Posthuse hedder ”Correos” og har åbent: Hverdage fra kl. 09.00 – 14.00. Lørdag fra kl. 09.00 – 13.00. Søn- og helligdage lukket.
Post kan sendes fra alle hoteller.

Taxa

Taxaerne er hvide med enten grøn eller gul stribe på fordøren, og de er lette at praje. Et grønt lys på bilen og et skilt med ordet ”Libre”
betyder, at taxaen er ledig. Man kører altid efter taxameter inde i byen. Til længere ture uden for byen bruges sjældent taxameter, man aftaler
en fast pris på forhånd. Der lægges gebyr på kørsel til og fra lufthavnen, og man betaler ekstra for bagage og søndagskørsel. Taxachauffører
forventer 10 % i drikkepenge

Tankstationer

På hverdage har de fleste tankstationer åbent fra kl. 09.00 – 21.00. 
De fleste har lukket søndag. Der ligger en tankstationer nær Mercadona Supermarkedet i Son Caliu.

Telefon

Telefonopkald til danske numre: tast 0045 + abonnentens nummer. 
Telefonopkald fra danske numre til spanske numre: tast 0034 + abonnentens nummer. Mobiltelefonnettet fungerer godt på Mallorca, dog har
ikke alle danske abonnementer lige god dækning på øen, og det er meget dyrt at bruge sin danske mobil, både med taletid og SMS.

Tiden

På Mallorca er tiden den samme som i Danmark.

Turistbureau

Der er turistbureauer i næsten alle byer. I Palmanova er det: 
Turistinformationen Palmanova 
Passeig Mar, 13, 07181 Palmanova

Valuta

Den spanske møntenhed hedder euro. En euro svarer til cirka 7,50 danske kroner.
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Oplev Mallorcas spændende historie
Mallorca er en af de fire beboede øer i øgruppen Balearene -slyngekasternes øer.

Det var grækerne, der gav navnet til øerne, idet ”ballein” er et græsk ord for at kaste med sten fra en slynge. Slyngekasterne blev efterfulgt af
en blandet strøm af sejlende folkeslag, der enten ville underlægge sig øerne eller blot udnytte dem på gennemrejsen. Alle har de sat deres
præg på befolkningen: fønikere, romere, maurere, pirater og nu turister.

4000 f.Kr.:

Samlere, jægere og fiskere fra fastlandet i Spanien bosætter sig på øerne, og bygger selv bosteder i huleform. 
Forskere mener på baggrund af enkelte fundne flintstenspidser af pile og menneskeknogler, at det var tilbage i 4000 f.Kr., at de første
mennesker kom til Mallorca.

2000-1500 f.Kr.:

Man mener dog at de første ”rigtige” mennesker på Mallorca var Talayoterne, som var gode byggeteknikere, der byggede forskellige
vagttårne og lignende bygninger, som man stadig den dag i dag kan finde på Mallorca.

1300-1000 f.Kr.: 

Talayot-kulturen på Mallorca og Menorca har sin storhedstid. Forskellige stammer beskæftiger sig med handlen overalt i det vestlige
Middelhav.

1000 f.Kr. - 902 e.Kr.:

Fønikere, så grækere og siden kartagere slår sig ned på øerne, der var en del af det romerske rige i mere end 500 år. Romerne indførte
vindyrkning og olivenoliefremstilling samt anlagde veje og nye byer.

123 f.Kr.:

Her besatte romerne Mallorca, efter at øboerne tidligere havde været under angreb af pirater. Man kan sige at med romernes indtagen af øen,
forsvandt problemet med piraterne. Romerne medbragte sig vinstokke, oliventræer, korn og kristendommen.

Det var også i denne tid, 122f.Kr. - år 70 f.Kr., at romerne anlagde byer såsom Palma og Alcúdia. Romerne moderniserede øen og anlagde
veje, lærte den mallorcinske befolkning at dyrke deres jord samt at bygge store fæstningsværker på øen.

902:

I 902 blev Mallorca erobret af General El Jabulani fra Emiratet Córdoba og Mallorca kom dermed under muslimsk besættelse fremtil 1229,
hvor Kong James d. 1. Af Aragonien fordrev muslimerne væk fra Mallorca.

902-1229:

Godt 300 år maurisk herredømme indledes, da øerne kommer under emiren af Córdoba i Spanien. I 1085 bliver øerne et selvstændigt
kongerige. Balearene oplever en tid med velstand. 

1229:

Den catalanske konge Jaume I af Aragonien besætter og erobrer Balearene med hjælp fra kristne korsriddere.

1276-1349:

I disse år strides kongerne Jaume II, Alfonso III. og Pedro IV om herredømmet over øerne. 

1479-1700:

Baleaerne indlemmes i det spanske rige.

1715:



En hær, som har svoret troskab til Felipe V, Jaume I (1208-1276) ankommer til Mallorca. Øens consell og Den almene Forsamling erstattes
med en audiéncia under ledelse af hærens øverstkommanderende, samtidig med at castiliansk bliver gjort til forvaltningssprog.

1803-1813:

Frihedskrig mod Napoleons styrker. Der kommer flygtninge til øerne, hvilket giver anledning til social og politisk uro.

1837:

Mallorca får dampskibsforbindelse til fastlandet.

1903:

Gran Hotel i jugendstil med 150 værelser åbnes i Palma, og er dermed en sags symbol på øens status som luksuriøst rejsemål.

1936:

General Francisco Franco stiller sig i spidsen for et oprør mod Spaniens nyvalgte republikanske regering, et oprør, som snart breder sig til
hele landet. Mallorca og Ibiza støtter Francos nationalister, mens Menorca holder med republikanerne. Alligevel er der kun en begrænset
mængde kampe på øerne.

1939:

Den spanske borgerkrig ender med sejr til fascisterne d. 1 april. Franco bliver statsoverhoved, og der er omfattende hævntogter mod
republikanerne. Hermed er diktaturstaten en realitet. 

1939-1975:

Franco opretter en etpartistat, ved at holde Spanien neutrale under 2. verdenskrig overlever han Hitlers og Mussolinis fald. Efter 1945 tager
turismen på øerne til. Mallorcas lufthavn bygges i 1960, og turismen begynder at blive Balearenes væsentligste indkomstkilde, i forhold til
landbrug og fiskeri.

1975:

Franco dør og han har bestemt, at prins Juan Carlos skal efter følge ham. Kong Juan Carlos indfører demokrati.

1978:

Spanien indfører en ny, demokratisk forfatning, og Spanien bliver en føderation. Spanien bliver medlem af NATO.

1983:

Balearene får regionalt selvstyre.

1986:

Spanien bliver medlem af EU. 

1989-1999:

Økonomien blomstrer. Øboerne bestræber sig på at imødegå de ødelæggelser, masseturismen har forårsaget, og i øvrigt at styrke økonomien.
Kunst, litteratur og gastronomien gennemgår en renæssance. 

2009:

Primo Tours bliver stiftet.

2010:

Michael Laudrup skriver en toårig kontrakt som træner for Mallorcas fodboldhold RCD Mallorca. Han opsiger kontrakten i 2011 efter
uenighed med holdets bestyrelse. 

2014:

Kong Juan Carlos abdicerer og hans søn, kong Felipe d. 6., overtager tronen. Dette skete d. 19. juni 2014.



2015:

Palma erklærer sig for en tyrefægterfri by.

2016:

ECOTAX, som er en miljøafgift, indføreres i Spanien pr.1. juli 2016. 
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Oplev de spændende byer på Mallorca
ALCUDIABUGTEN

Alcúdia

Mallorcas ældste by er Alcúdia, som blev anlagt i 123 f.Kr. Byen har både en gammel og en nyere bydel. Alcúdia er fyldt med hyggelige og
velsmagende restauranter og butikker. Hver tirsdag og søndag er der marked i den gamle bydel, inden for bymurene. 
Ved Bastió de Sant Ferran er der den 25. Juli og 15. august, i Placa de Toros, tyrefægtning. Det er de eneste to dage på året, hvor man
afholder tyrefægtning ved bastionerne.

Can Picafort

Byen ligger midt i Alcúdiabugten, 12 km syd for Alcúdia, og er en charmerende og rolig by. Den bilfrie strandpromenaden er fyldt med
hyggelige restauranter, med havudsigt, samt en del butikker, store som små. Hovedgaden, Paseo Colon, er et kendt shopping- og
restaurantstrøg med et stort udvalg at restauranter og butikker.

Sa Pobla

Inde bag kysten, 16 km fra Alcúdia, ligger byen Sa Pobla. I byen bor der omkring 12.000 indbyggere og området er et af de frodigste
områder på øen. Alt aktivitet i byen foregår i et roligt spansk tempo.

Muro

17 km fra Alcúdia og 5,5 km fra kysten, finder man byen Muro. Muro er som Sa Pobla et af de frodigste områder på øen. I byen finder man
en ikke helt almindelig tyrefægterarena. I stedet for at være bygget op med sæder inde i arenaen er den gravet ud. Stedet var førhen et
stenbrud, som man valgte at lave til tyrefægtsarenaer.

Port de Alcúdia

Alle 6 km. imellem Can Picafort og Port de Alcúdia er sandstrandene - Platja de Alcúdia, Platja de Muro og Platja de Santa Margalida. 
Port de Alcúdia er havnebyen til Alcúdia og tilbyder en masse faciliteter i form af f.eks. barer, restauranter, pedalbåde og windsurfing. 
- Hidropark er et vandland, der ligger ved Port de Alcúdia, som byder på rutsjebaner, børnepool og bølgebassin (Børn under 11 år skal ifølge
parken bade med svømmevinger). Parken tilbyder også minigolf med en bane på 54 huller.

Pollentia

Pollentia er den gamle bydel af Alcúdia, og blev grundlagt af den romerske konsul, Quintus Cecilius Metellus. Byen består af boligkvarteret
Portella, som er rester af et forum og et teater. 200 år e.kr blev der bygget en mur rundt om hele byen, og der står stadig rester af den, den dag
i dag.

Pollenca

Bymidten af Pollenca er fyldt med kirker, klostre og kapeller. Det er også her, man vil opleve trappegaden Via Crucis med 365 trappetrin. I
centrum af byen, vil man finde en del caféer og restauranter omkring torvet Placa Major. Byen er også det kulturelle centrum på østsiden af
øen. Kører man 7 km ud til kysten, finder man den tilhørende havnebyen Port de Pollenca.

Formentor

Goldt, ubeboet og vildsomt. Sådan ser Cap de Formantor ud. Cap de Formantor er Mallorcas nordøstligste punkt og her er udsigten
betagende. I klart vejr kan man se Menorca ude i horisonten.

TRAMUNTANA KYSTEN

Lluc

Et af Mallorcas mest sete varemærker er klosteret i Lluc, som er bygget i 1500-tallet. Det er også her koret ”Els Blavets” bor og går i skole,
klosteret er også en privat kostskole. Den dag i dag kalder man én af vandretruterne op til klosteret for ”pilgrimsstien”. På klosteret vil der
også være mulighed for at bestille overnatning på deres herberg.

Port de Sa Calobra



Naturområdet ved Port de Sa Calobra, også kaldet Sa Calobra, regnes for et af de smukkeste på Mallorca. For at komme til byen Sa Calobra,
skal man gennem en masse hårnålesving og en vej der falder 800 m. på bare 12 km. Hvis man ikke er vild med bjergkørsel, kan man også
sejle fra Port de Sóller.

Sóller

Rundt om i dalen og op ad bjergsiden, hvor byen Sóller ligger, er træerne fyldt med appelsiner og citroner. Sóller er blevet til den største by
ved Tramuntanakysten med jernbane og sporvogn. Hver lørdag er gågaden Carrer de sa Lluna bilfri, og der afholdes et stort marked i hele
byen. I byen finder man også Jardí Botànic de Sóller, som er en botanisk have med planter fra De Baleariske og De Kanariske Øer. Fra
Sóller kan man tage det gamle tog til Palma. Toget kaldes stadig, den dag i dag, for Appelsinekspressen og er fra 1912.

Port de Sóller

Den største naturhavn på nordkysten af Mallorca hedder Port de Sóller, og er ikke til at forveksle med Sóller. På strandpromenaden finder
man en del småbutikker, restauranter, caféer, samt sporvognsstoppestedet hvor sporvognen kører til og fra Sóller. I Port de Sóller finder man
også øens mindste gågade. 
Fra byen kan man følge vandrestien til tårnet Torre Picada og videre ud til øens højeste punkt, Puig Major.

Deiá

Byen Deiá er bygget omkring bjergtinden Es Puigs, og er bygget op i forskellige etager. Øverst oppe ligger kirken og resten af byen er
bygget nedenfor. 
I 1900-tallet blev byen tilholdssted for malere, hippier, skribenter, forskere og livsnydere for at få fred og arbejdsro. Dengang var byen fattig
og i dag er byen et rigt sted. Det er også her mange skuespillere og andre kendte holder ferie.

Valldemossa

Den gamle bykerne af Valldemossa er meget velbevaret med stejle, brostensbelagte gader og kakkelbilleder på hvert hus. Det er også her
man finder Sant Bartomeus, sandstenskirketårnet, og klosteret Real Cartujas. I Karteuserklosteret finder man en lille samling kunst af blandt
andet Picasso, Miró og Francis Bacon. 
Tager man ad en smal og snoet vej forbi appelsin- og citrontræer og videre gennem mandelplantager, kommer man ned til havet og
Valldemossas havneby, Port de Valldemossa.

PALMA

Andratx

For enden af Tarmuntana-bjergkæden, ligger byen Andratx. Byen indeholder alt, hvad man har brug for i dagligdagen af butikker,
supermarkeder og restauranter. Alle dage, bortset fra onsdag, er der marked i Andratx. 
Centro Cultural Andratx er øens største kulturcenter, og er centrum for moderne kunst. Tæt på kulturcenteret ligger Bodegas Santa Catarina,
en vingård, hvor man f.eks. kan købe en picnickurv og nyde delikatesser samt vin på vinmarkerne.

Port de Andratx

Til Andratx hører havnebyen Port de Andratx. Byen er med tiden blevet en af de mest mondæne marinaer, med plads til 300 lystbåde. Langs
havnen er der et stort udvalg af fiske- og skaldyrsrestauranter med en fantastisk udsigt over havet.

Calvià

Calvià ligger på en lille bakke, ved foden af Tramuntana-bjergkæden. Det vand, der kommer fra bjergene har gjort området frodigt med
oliven- og mandellunde. I byen ligger kirken Sant Joan Baptista, som er bygget i det 13. århundrede. 
Mandag er en travl dag for Calvià. Der er nemlig torvedag.

Palmanova / Magaluf

De to byer Palmanova og Magaluf er med tiden vokset sammen til en lang stribe af restauranter, hoteller, diskoteker og butikker. 
Tidligere var Palmanova et boligområde, der senere udviklede sig til et turistområde. Palmanovas Golf Fantasia er minigolf i stor format.
Tre baner med 18 huller i hver. 
Magaluf er i løbet af sommeren et paradis for unge, og er derfor også domineret af unge, der gør brug af områdets sportsfaciliteter og
diskoteker.

Palma

Palma er hovedbyen på Mallorca og her bor der omkring 400.000 indbyggere.

S’Arenal



Alle dage, bortset fra mandag og søndag, er der marked i byen S’Arenal. 
Palma Aquarium ligger ved S’Arenal. Her er der mulighed for at se 700 forskellige arter af havdyr fra de syv verdenshave. 
Aqualand, Mallorcas største vandland har forlystelser for alle, der er vilde med vand.

Midt

Inca

Med 29.000 indbyggere er Inca, Mallorcas tredjestørste by og en af øens få industribyer. Allerede i middelalderen var byen et sted for
håndværkere. En stor del af byens besøgende kommer for at købe sko eller andre lædervarer. Det er også her det offentlige hospital ligger.

Sineu

Sineu ligger lige i centrum af Mallorca.. Kirken Santa Maria er det vigtigste varemærke for byen, og grundlagt for mere end 700 år siden.
Hver onsdag er der marked på hovedgaden i Sineu.

Øst

Felanitx

Byens historiske centrum er en gammel smuk plads, med trappe op til den enorme Sant Miquek-kirke. Byen er ikke særlig turistpræget, og
her fornemmer og ser man den spanske stemning og ro. Området er et vinområde, og en af de to DO hovedzoner. Det er i alt 2500 ha., hvor
man dyrker druer til de mallorcinske vine.

Manacor

Byen er Mallorcas næststørste by, og fortrinsvis kendt for sin produktion af kulturperler. Det er den by på øen, der er mest præget af industri
og handel. Udover perlefabrikken Perles Majòrica, er der ikke meget at se i Manacor, og derfor har byen ikke så mange turister.
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Baderåd og information om strandene
Hold dig altid opdateret med badeflagenes farve

Det er vigtigt både at passe på sig selv og sine omgivelser når man bader, svømmer og dyk-ker. Der er mange som opfører sig hensynsløst og
er ligeglade, men at de gør det er ikke ens betydning med, at det er okay. Overgå dem i stedet med at godt eksempel ved at overholde de
nedenstående regler.

Der benyttes et flagsystem på strandene, som bør overholdes for din egen sikkerhed:

Blåt flag: EUs kvalitetsstempel for badevandskvalitet og komfort ved stranden.

Grønt flag: Tilladt af bade

Gult flag: Det er tilladt at bade, men vær ekstra opmærksom på eks. understrøm 

Rødt flag: Badning forbudt 

Kast aldrig affald i havet – efterlad det i nærmeste skraldespand

Benytter du toilettet ombord på en båd, så put toiletpapiret i de dertil indrettede spande. Smi-der du det i toilettet, ryger det direkte ud i havet.
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Kunne du tænke dig en ekstra uges ferie?
Vi kender allesammen følelsen når ferien er ved at være slut.

Man skal forlade værelset og med bussen ud mod lufthavnen igen. Kan vi ikke bare blive her en uge mere? Jo, det kan måske godt lade sig
gøre. Kunne I tænke jer at blive en uge mere i Palmanova, hvor der er dejlig sol og stranden er lige ved døren, så tag fat i en af os rejseledere
og vi kan undersøge muligheden for, at I kan blive en ekstra uge, enten på samme hotel eller måske på et af de andre flotte hoteller vi kan
tilbyde i Palmanova.

Vi tager forbehold for udsolgte afgange og hoteller.
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Information omkring hjemrejsen
Der skal senest være checket ud kl. 12.00, ellers forbeholder hotellet sig ret til at opkræve dig betaling for en ekstra dag.

Bagagen vil kunne blive stillet i et rum eller i lobbyen. Sørg for at betale evt. regninger på mad og drikkevare og at aflevere din nøgle i
receptionen.

Kontroller afhentningstidspunkt

Tidspunktet for afhentning kan du se i informationsmappen. Check altid tidspunktet dagen inden afrejse og på afrejsedagen, da der kan
forekomme ændringer i sidste øjeblik. Bemærk at vi kan have flere fly på samme dag. Dit fly nr. vil stå på din billet.

Klar til afhentning

Stå venligst klar i receptionen på det oplyste tidspunkt. Sørg for at din bagage står klar udenfor hotellet og hav pas og rejsebevis klar i
håndbagagen.

I bussen

Inden du går ind i bussen så udpeg din bagage for ham, der sætter den ind i bussen. Gå først ind i bussen når alt din bagage er pakket ind i
bussen.

I lufthavnen

Husk at tage din bagage med hen til indcheckningsskranken i lufthavnen. Her vil du få udleveret et boardingkort samt bagagekvittering, som
skal opbevares sammen med dit pas.
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Nyttige ord til at begå sig med
Det spanske rigssprog, castiliansk, er Balearernes officielle sprog.

Men udtalen kan variere en del fra udtalen på fastlandet og i den lokale dialekt indgår en del ord der stammer fra Caribien. Man skal ikke
være bange for at bruge parløren, det åbner faktisk mange døre. Her er lidt at starte på…

Dansk Spansk

Ja Sí

Nej No

Vær så venlig Por favor 

Undskyld Perdón

Tak Gracías

Selv tak De nada

Godmorgen Buenos días

Godmorgen/hej Hola

God eftermiddag Buenos tardes

Godaften/ godnat Buenos noches 

Farvel Adiós

Dame Señora

Herre Señor

Tjener Camarero

Må jeg få regningen La cuenta, por favor

Toilet Servicios/ Baño

0 Cero

1 Uno

2 Dos

3 Tres

4 Cuanto

5 Cinco

6 Seis

7 Siete

8 Ocho

9 Nueve

 

Dansk Spansk

I dag Hoy

I morgen Mañana

Hvor er den/det Donde está

Venstre Izquirda

Højre Derecha

Billig Barato

Dyr Caro

Varm Caliente

Kold Frio

Jeg forstår ikke No comprendo

Åben/lukket Abierto/Cerrado

Posthus Correos



Supermarked El supermercado

Læge Un medico

Frimærker Sellos

Bank El banco

Morgenmad Desayuno

Frokost Almuerzo

Middag Cena

Mandag Lunes

Tirsdag Martes

Onsdag Miércoles

Torsdag Jueves

Fredag Viernes

Lørdag Sábado 

Søndag Domingo

Nyttige ord - ude at spise

Dansk Spansk

Oksekød Carne de Buey

Kalvekød Carne de Ternera

Svinekød Carne de Cerdo

Lammekød Carne de Cordero

Kylling Pollo

Kanin Conejo

Fisk Pescado

Røget pølse Salchichón

Krydret pølse Chorizo

Suppe Sopa

Grøntsagssuppe Sopa de legumbres

Skaldyrssuppe Sopa de mariscos

Tomatsuppe Sopa de tomate

Omelet Tortilla

Bøf Bisté el. Bistec

- velstegt - bien hecho

- mellemstegt - medio hecho

- lidt stegt - poco hecho

Spejlæg Huevo al plato

Æg Huevos

Hvidløg Ajo

Oliven Aceitunas

Brød Pan

Smør Mantequilla

Tomat Tomate

Grøn salat Ensalada verde

Grøntsager Verdurias

Kartofler Patatas

Løg Cebolla

Champignon Champigñón

Kål Berza

Salat Ensalada

Fisk/skaldyr Pescado/mariscos



Muslinger, små Almejas

Rejer Gambas

Tun Atún

Jomfruhummer Cigalas

Søtunge Lenguado

Blæksprutte Calamares

Torsk/klipfisk Bacalao

Drikkevarer

Dansk Spansk

Skål Salud

Vand Agua

Vand med/uden brus Agua con/sin gas

Øl Cerveza

Mælk Leche

Rødvin Vino tinto

Hvidvin Vino blanco

Rosévin Vino rosado

Mousserende vin Espumoso

Sodavand Gaseosa

Tør Seco

Sød Dulce

Kold Frio

Med is Con hielo

Rom Ron

Kaffe (filter) Café aleman

Espresso kaffe Café solo

Kaffe med mælk Café con leche

- med sukker - con azúcar

Frugt og desserter

Dansk Spansk

Frugt Frutas

Æble Manzana

Fersken Melocotón

Banan Plátano

Appelsin Naranja

Vindruer Uvas

Melon Melón

Jordbær Fresa

Figner Higos

Mandler Almendras

Ananas Piña

Budding Budin/flan

Flødeskum Nata batida

Honning Miel

Is Helado

Is med vanilje Mantecado

Gedeost Queso de cabra

Pære Pera

Kage/tærte Torta



Karamelbudding Flan
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Sikkerhedsregler for bagage
Væsker

I håndbagagen er det kun tilladt at medbringe væsker eller flydende stoffer i beholdere, der maksimalt kan rumme 100 ml. Du må godt
medbringe mere end én beholder i din håndbagage, men ikke flere end der kan være i en gennemsigtig, genlukkelig pose med et rumfang på
1 liter.

Eksempler på væsker og flydende stoffer

Væsker som f.eks. vand, juice, saft, suppe og sirup. Parfume, barbersprit, eau de cologne o. lign. Delvist flydende stoffer som f.eks.
hårshampoo og tandpasta. Olier og cremer, f.eks. håndlotion eller solcreme. Indholdet i beholdere under tryk, f.eks. deodorant, barberskum
o. lign. Blandinger af faste og flydende stoffer.

Gode råd

Pak din toilettaske og så mange væskebeholder som muligt, i din check-in bagage.
Rejser du kun med håndbagage, bør du inden rejse have pakket alle væsker i en gen-nemsigtig, genlukkelig pose.
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Information omkring Transportmidler
Bus

Busser bliver brugt meget på Mallorca, og derfor er der også mange stop på ruterne. De kører derfor også jævnligt. 
Her er en busplan, der giver et bedre overblik med tidspunkter og priser.

L(104), L(105), L(106), L(107)    Magaluf – Palma, pris: 3,10€ pr. person. 
(Kører stort set hele tiden).

L(104), L(105), L(106), L(107)    Palmanova – Palma pris: 3,10€ pr. person.
(Kører stort set hele tiden).

L(210), L(211)    Palma – Port de sóller pris: 3,25€ pr. person. 
(Kører ca. 1 gang i timen).

L(351)    Palma – Alcudía 5,30€ pr. person. 
(Kører ca. 1 gang i timen).

Alle busafgange kan ses på standerne ved busstoppestederne. Dog kan man ikke altid helt stole på tidspunkterne, da det kan ske, at busserne
kommer lidt før eller lidt efter det skrevne tidspunkt.

Hvis I har øvrige spørgsmål, må I altid gerne kontakte en af os guider, og så vil vi selvfølgelig gerne hjælpe jer.

Taxa

I Palmanova findes der taxaer over alt. De er hvide, og de fungerer på samme måde, som hjemme i Danmark. Alle taxaer hernede har et
startgebyr på 3,10 Euro, og så vil taxameteret køre indtil man er fremme ved den ønskede destination. Taxachaufførerne kender alle de små
kanter og afveje i hele området, så man kan roligt anvende taxa, hvis man skal over en længere distance eller har trætte fødder.
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SPANIEN - MALLORCA

Udflugter på Mallorca
Her kan du læse nærmere om udvalgte udflugter på Mallorca.

Udflugtsprogrammet, afviklingsdage og priser kan ændre sig i løbet af sæsonen. Kig i velkomstmappen på hotellet eller
spørg din guide for opdaterede oplysninger.

Dag Udflugt Priser i EURO

Søndag Vidunderlige Mallorca Voksen €70 / Børn €35

Generel information

Tirsdag Bådtur Voksen €49 + €8 transfer / Børn €25 + €8 transfer

Mandag Strandtræf Kl. 15:00 Pris: Gratis - Tilmelding ikke nødvendig

Onsdag Els Calderers og Hams drypstenshulen Voksen €45 / Børn €23
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Vidunderlige Mallorca
Tag med på udflugt, hvor vi kommer rundt på Mallorcas nærområde og oplever lokalkulturen. Vi vil på udflugten komme til at køre med
den berømte ’’Appelsinekspres’’, som er et gammelt veterantog i mahogi træ. ’’Appelsinekspressen” vil bringe os igennem en nostalgisk tur
gennem det smukke bjerglandskab til den gamle mallorcanske by, Sollér. Her vil man kunne opleve den gamle bykultur, og få et indblik i de
lokales dagligdag. Vi vil tage et stenkast med den antikke sporvogn, som bringer os med pendulfart til Port de Sollér. Her vil der være
mulighed for, at nyde en lækker frokost med udsigt over den flotte lystbådshavn. Turen går videre rundt på øen til det berømte kloster i Lluc.
Her vil man få et spændende indblik i klostrets historie og den katolske tro. Der vil være mulighed for at komme ind og se kirken, samt at få
et indblik i livet hos munke og nonner, der har sin daglige gang i klosteret.
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Generel information
Vi tager forbehold for ændringer og aflysninger, samt udsolgte udflugter. Udflugterne bestilles nede på destinationen igennem vores danske
guider.
Børn til og med 12 år halv pris. Børn under 2 år gratis. Tilmelding er bindende.
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Bådtur
Kom med på Primo Tours’ bådtur fra Palma, hvor hygge vil være i højsædet. Det er en hyggelig og afstressende tur, der bringer
feriestemnnigen frem, i enhver person. Der vil være mulighed for at få taget en masse sol, samt en svømmetur i det krystalklare hav.
Bådturen er en unik oplevelse, hvor man vil se Palmakysten fra en helt ny vinkel. Dagen starter med opsamling fra hotellet og en lille køretur
til Palma havn. Her vil vi sejle ud på middelhavet og nyde middelhavsatmosfæren. I løbet af bådturen vil vi gøre op til flere badestop, hvor
man ville kunne blive kølet helt af. På båden vil der være forplejning i form af mad, som er inklusiv prisen, men drikkevarer skal købes
seperat.
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Strandtræf Kl. 15:00
Strandtræf er efterhånden blevet en hyggelig lille tradition hos Primo Tours på Mallorca. Her kan I komme og møde alle de andre Primo
Tours’ gæster og guiderne på stranden. Vi byder på lidt koldt at drikke, og samtidig vil der være mulighed for at udfordre guiderne i
forskellige spil. Det er et helt uformelt arrangement, hvor tilmelding ikke er nødvendig. Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag i Jeres
selskab. I finder os på stranden i Palmanova, ud fra hotel Cala Blanca.
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Els Calderers og Hams drypstenshulen
Kom med på udflugt, hvor du kan opleve en af Mallorcas mange drypstenshuler, og få set lidt af det gamle Mallorca. Udflugten starter med
en tur op til Monacor, hvor vi besøger den berømte perlefabrik. Det vil også være muligt, at se de forskellige perlekæder og armbånd i
butikken, der ligger ved stoppet. Turen fortsætter mod Hams drypstenshulerne, hvor vi skal dybt ind i drypstenshulen og se på de forskellige
formationer af drypsten. Vi fortsætter mod Porto Cristo, hvor der vil mulighed for at nyde en lækker frokost ved havneområdet i den lille
lokale by. Herefter går turen videre til Els Calderers, som er en ægte mallorcinsk villa fra år 1750. Her får vi et indblik i, hvordan de finere
familier boede, og havde deres levegang i det gamle Mallorca. Efterfølgende har man mulighed for, at tage et kig i de tilhørende stalde og
hilse på de forskellige dyr.
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SPANIEN - MALLORCA

Udflugter på Mallorca
Nedenstående er et udvalg af mulige udflugter på Mallorca. Udflugtsprogram, indhold og priser kan ændre sig i løbet af

sæsonen.

Kig i informationsmappen på hotellet, i dit velkomstmaterialet eller spørg din rejseleder for opdaterede informationer
om afgange, tider, priser og betingelser. Alle udflugter er mod gebyr, og nogle udflugter kan være uden dansk

rejseleder. Alle udflugter er betinget af vejrmæssige forhold og tilslutning.

Dag Udflugt Priser i EURO

Onsdag fra klokken 08:30 Det klassiske Mallorca Voksen €39 / Børn €19,5

Lørdag Strandtræf Kl. 15:00 Pris: Gratis - Tilmelding ikke nødvendig

Mandag Bådtur Voksen €61/ Børn €30,5

Tirsdag Els Calderers og Hams drypstenshulen Voksen €46 / Børn €23

Generel information
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Det klassiske Mallorca
Om onsdagen afholdes et af Mallorcas største og mest kendte markeder, Sineu Market. Her skal vi hen og se lidt nærmere på alt hvad hjertet
begære, dette marked har nemlig alt lige fra tøj og souvenirs til levende dyr! Efter markedet drager vi længere øst på og begiver os ned i
noget af det, som Mallorca er allermest kendt for, nemlig drybstensgrotter!
Vi skal hele 30 meter ned i Hams grotterne og nyde den rå natur og specielle stemning der er, når man først kommer hele vejen derned

OBS - Turen er en halvdagstur

Huskeliste

Husk kontanter
Husk kamera
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Strandtræf Kl. 15:00
Strandtræf er efterhånden blevet en hyggelig lille tradition hos Primo Tours på Mallorca. Her kan I komme og møde alle de andre Primo
Tours’ gæster og guiderne på stranden. Vi byder på lidt koldt at drikke, og samtidig vil der være mulighed for at udfordre guiderne i
forskellige spil. Det er et helt uformelt arrangement, hvor tilmelding ikke er nødvendig. Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag i Jeres
selskab. I finder os på stranden i Palmanova, ud fra hotel Cala Blanca.
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Bådtur
Kom med på Primo Tours’ bådtur fra Palma, hvor hygge vil være i højsædet. Det er en hyggelig og afstressende tur, der bringer
feriestemnnigen frem, i enhver person. Der vil være mulighed for at få taget en masse sol, samt en svømmetur i det krystalklare hav.
Bådturen er en unik oplevelse, hvor man vil se Palmakysten fra en helt ny vinkel. Dagen starter med opsamling fra hotellet og en lille køretur
til Palma havn. Her vil vi sejle ud på middelhavet og nyde middelhavsatmosfæren. I løbet af bådturen vil vi gøre op til flere badestop, hvor
man ville kunne blive kølet helt af. På båden vil der være forplejning i form af mad, som er inklusiv prisen, men drikkevarer skal købes
seperat.
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Els Calderers og Hams drypstenshulen
Kom med på udflugt, hvor du kan opleve en af Mallorcas mange drypstenshuler, og få set lidt af det gamle Mallorca. Udflugten starter med
en tur op til Monacor, hvor vi besøger den berømte perlefabrik. Det vil også være muligt, at se de forskellige perlekæder og armbånd i
butikken, der ligger ved stoppet. Turen fortsætter mod Hams drypstenshulerne, hvor vi skal dybt ind i drypstenshulen og se på de forskellige
formationer af drypsten. Vi fortsætter mod Porto Cristo, hvor der vil mulighed for at nyde en lækker frokost ved havneområdet i den lille
lokale by. Herefter går turen videre til Els Calderers, som er en ægte mallorcinsk villa fra år 1750. Her får vi et indblik i, hvordan de finere
familier boede, og havde deres levegang i det gamle Mallorca. Efterfølgende har man mulighed for, at tage et kig i de tilhørende stalde og
hilse på de forskellige dyr.
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Generel information
Information om pris på udflugten, udflugtens varighed, opsamlingssted samt øvrige praktiske bemærkninger vedr. udflugten oplyses på
destinationen.

NB! Ved betaling med kort eller APP pålægges et administrationsgebyr på kr. 25 pr. transaktion.

Vær opmærksom på at visse udflugter kan have begrænsede pladser, så sørg for at bestille plads i god tid.
Udflugter skal tilmeldes senest på hoteltræf dagen inden og kan IKKE tilmeldes eller aflyses pr. telefon.
Alderen for børn er til og med 11 år!
Der skal tages forbehold for prisændring, aflysning eller ændring af udflugter ved udefrakommende faktorer, så som vejret eller ved
for få tilmeldte.
Ved aflysning grundet sygdom skal lægeerklæring forevises for refundering.
Nogle af disse oplevelser er i samarbejde med eksterne arrangører, hvor engelsktalende rejseledere kan forekomme
Udvalgte udflugter er sæsonbetinget, hvorfor vores udflugtsprogram kan variere efter høj- og lavsæson og ikke alle udflugter kan
garanteres hele sæsonen




