
OPLEVELSESREJSE 
TIL MALLORCA 

med ÆldreSagen Midt- og Vestjylland

Afrejse fra Billund den 16. - 23. maj 2020

Tilmeldingsfrist 
28. februar 2020 

– det er efter 
først til mølle 

princippet

Tilmelding og information direkte til lokalafdeling eller til
 Finn Rud Nielsen · Tlf.: 25 72 32 33 · finn.rud.aulum@gmail.com 



Den gyldne dal – Appelsindalen
inkl. let frokost - halvdagstur
Tag med på en anderledes tur, hvor vi op-
lever Mallorcas flotte natur på nærmeste 
hold.
Turen går til appelsinplantagen ”Sa 
Vinyassa”, som ligger i udkanten af Sollér 
og for foden af bjergkæden Serra de 
Tramuntana. Sollér by ligger indrammet 
i den store bjergkæde, og i udkanten 
af byen finder vi appelsinplantagen ’Sa 
Vinyassa’. 
Her åbner ægteparret Juan og Sebastiana 
deres hjem op, så vi får lov til at komme 
bagom den 100% økologiske produktion 
af appelsiner, citroner og mange andre 
frugter. Det er en oplevelse for alle san-
ser, når vi går en tur gennem haven og ser 
de mange forskellige sorter, som Juan og 
Sebastiana byder på.
Her er en vidunderlig udsigt, himmelsk 
blomsterduft, et farvespil af grønne træer 
med farverige blomster og frugter. Vi slut-

ter med at smage et skønt, hjemmelavet, 
traditionelt måltid hos værtsparret i Den 
Gyldne Dal.
Der bliver også mulighed for at handle i 
deres lille fine gårdbutik, der sælger lækre 
specialiteter fra appelsinplantagen og 
Den Gyldne Dal. 

Byrundtur i Palma 
halvdagstur inkl. tapas
Palma Panoramica ( vi kører i bus til 
Castillo Bellver og nyder udsigten ud over 
havnen.  Derfra kører vi ad havnepro-
menaden til molen overfor katedralen. 
Herfra får I tid på egen på egen hånd til 
at shoppe, besøge katedralen (indgangen 
er mod betaling), spise eller bare drive 
rundt). 
Ønsker man mere tid i Palma herefter 
vil transporten retur til hotellet være på 
egen hånd. 

Hotel Globales Mimosa – kategori 4 med All Inclusive 
Nyrenoveret All Inclusive-hotel tæt på 
stranden og i hjertet af Palma Nova

Pris pr. person ved 2 personer
i delt dobbeltværelse og med  
All Inclusive kr. 5.998

Tillæg for eneværelse kr. 1.200
(obs! begrænset antal)              

Tilkøbsmuligheder:
• Son Amar – aftenarrangement  

inkl. middag og drikkevarer kr. 550
• Afbestillingsforsikring kr. 249
• Årsrejseforsikring kr. 278

Prisen inkluderer
•  Buskørsel til Billund t/r med 3 x stop
• Fly Billund – Mallorca t/r
• Flymad t/r
• Transfer lufthavn – hotel t/r
• Ophold på Globales Mimosa
• All Inclusive på hotellet
• 2 x udflugter: 
 Den gyldne dal – Appelsindalen og  

Byrundtur i Palma
• Egen check in skranke i Billund 

lufthavn
• Dansk rejselederservice
• Bidrag til Rejsegarantifonden


