
7 DAGER - Reiserute 1

Balearene er en seilers drømmedestinasjon med varmt vær, uberørt turkist vannet, strålende hvite 
sandstrender, flott undervanns opplevelser og et rikt marint liv, fem-stjerners restauranter og 
underholdningstilbud rundt hvert hjørne.

Din Mallorca ferie er en sjanse til å leve i luksus som få har mulighet til å gjøre i livet!

Bestill din seilbåtleie på Mallorca på nettet

De vakre baleariske øyene venter på deg! Bestill din Mallorca seilferie i dag for å benytte deg av de 
beste prisene inkludert er vår eksklusive betalingsplan. Du kan betale for båtleie på Mallorca i opptil 
seks månedlige avdrag. Det er den enkleste og mest praktiske måten å nyte Mallorca ferien.

Besøk vår hjemmeside for å ta en nærmere titt på tilbud av seilbåter til leie og leie med mannskap 
inkludert leie med skipper som et alternativer. Navigare Yachting er klar til å hjelpe deg å realisere din 
drømme seilferie med minner som vil vare livet ut!

DAG 01: Palma de Mallorca-Puerto Andratx

Palma de Mallorca til Puerto Andratx (17 nautiske mil)

Fra marinaen i Palma er det en relativt kort seilas til Puerto Andratx som ligger på den sørvestlige 
spissen av Mallorca. Havnen ligger ved foten av bratte og naturskjønne åser dekket med flotte villaer. 
Fråtse i barer og restauranter langs havnen eller utforske den pittoreske lille byen Andratx.

DAG 02: Puerto Andratx-Puerto Soller

Port Andratx til Puerto Soller (25 nautiske mil)

Puerto Soller ligger i en nydelig naturlig hesteskolagune og er juvelen av øyas vestkysten. Denne byen 
er mer rustikk enn andre destinasjoner på Mallorca med herlige brosteinsbelagte gater, små restauranter
og barer. Hvis du vil på en liten ekspidisjon er det en gammeldags trikk som klatrer oppover åsene fra 
havnen til den historiske byen Soller. Her er det en fantastisk panoramautsikt over øya og havet.



DAG 03:  Puerto Soller-Puerto Pollensa

Puerto Soller til Puerto Pollensa (35 nautiske mil)

Plassert på den kuperte nordkysten av øya er Puerto Pollensa omgitt av dusinvis av pittoreske 
beskyttede ankerplasser som er perfekt for bading, dykking, snorkling og avslapping. Dette området er 
en av de flotteste på øya.

DAG 04:  Puerto Pollensa - Cala Rajada

Puerto Pollensa til Cala Rajada (25 nautiske mil)

På den nordøstlige spissen av øya er Cala Rajada en liten tradisjonell fiskerlandsby med nydelige hvite 
sandstrender og fantastisk turkist hav som er perfekt for snorkling og svømming. Det lokale fyret er en 
attraksjon med fantastisk utsikter i alle retninger. 

DAG 05:  Cala Rajada - Cala d’Or

Cala Rajada til Cala d'Or (18 nautiske mil)

På sørøstsiden av øya finner du Cala d'Or kjent for å ha det beste været på hele Mallorca. Varm bris og 
hvite sandstrender lokker deg til å slappe av og de mange fem-stjerners feriestedene, restaurantene og 
underholdningstilbudene gir deg uendelige mange muligheter. Du kan også utforske innlandet med 
fotturer blant skogkledde åser og dramatiske klipper.

DAG 06:  Cala d'Or-Cabrera

Cala d'Or til Cabrera Island (30 nautiske mil)

Cabrera Island er et vernet naturreservat en kort seilas sør for Mallorca. Den naturlige bukta er en av 
Middelhavets vakreste plasser for snorkling med mange skilpadder, rikt fiskliv, delfiner, marintliv og 
fugler som vil forbløffe deg. Øya har også flere historiske attraksjoner inkludert en militærbase fra 
Napoleon tiden og et fyr fra 19th århundre.

DAG 07:  Cabrera Island - Palma 

Cabrera Island til Palma (35 nautiske mil)

Tilbake til den luksuriøse kronjuvelen Palma de Mallorca som er en av verdens fremste luksusresort 
steder. Barer, klubber, eksklusive restauranter og mer. Palma har noe for alle og er et fantastisk sted å 
avslutte en herlig seilferie på Mallorca!
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