
7 dagers reiserute 2

Foreslått reiserute - seiling: Mallorca reiserute 2

Balearene er en seilers drømmmedestinasjon med varmt vær, uberørt turkist vann, strålende hvite 
sandstrender og flott undervanns opplevelser og rikt marint lov og fem-stjerners restauranter & 
underholdningstilbud rundt hvert hjørne.

En seilferie på Mallorca er din sjanse til å leve ut drømmen og Navigare Yachting er her for å bidra 
med å realisere den!

Bestill din seilbåtleie på Mallorca på nettet

De vakre baleariske øyene venter på deg! Bestill din Mallorca seilferie i dag for å nyte 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 tilbudet 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-Cabo Blanco og es Trenc

Palma de Mallorca til Cabo Blanco og es Trenc

Sett kurs østover fra marinaen i Palma og seil til Cabo Blanco en nydelig ferieby med naturskjønne 
åser. Cabo Blanco har flotte hvite sandstrander og spektakulær utsikt. Es Trenc er litt lenger opp langs 
kysten. Det er en rolig naturhavn med en øde, romslig strand. Med en 2 km lang strand med varm 
gyllen sand og krystallklart vann er es Trenc en av Mallorcas fremste steder for å slappe av.

DAG 02: es Trenc-Cabo Salinas og Porto Colom

Es Trenc til Cabo Salinas og Porto Colom

Cabo Salinas ligger i midten av en lang og herlig strekning av lune bukter, bortgjemte strender og 
praktfulle klipper på Mallorcas østkyst. Naturen her er både dramatiske og beroligende med tropisk 



maritim natur. Porto Colom er en liten fiskerlandsby med pastellfargende hytter og brosteinsbelagte 
gater. Våg deg innover på øya for å utforske grotter, vandre i de bølgende åsene eller besøk Santuari de 
sant Salvador et historisk pilegrimsmål.

DAG 03:  Porto Colom-Porto Cristo

Porto Colom til Porto Cristo

Dette området kalles Calas de Mallorca, "the Coast of the Coves." Det krystallklare vannet er perfekt 
for bading og snorkling eller bare for å sole seg i det utrolig behagelige været på Mallorcas østkyst. 
Restaurantene på terrassene i Porto Cristo har utsikt over bukten og tilbyr et vidt utsyn over sand og 
sjø. Den berømte "Dragon Caves" er en attraksjon i nærheten som er populære blant turgåere. 

DAG 04:  Porto Cristo-Cala Formentor

Porto Cristo til Cala Formentor

Cala Formentor ligger på den nordlige spissen av øya og er en av regionens vakreste og mest gripende 
steder. Røffe fjell kledd med furutrær ned til sjøen der en lang stripe av uberørte sandstrender lokker 
deg til å slappe av og leke i solen. Flere barer og restauranter tilbyr smaklige måltider og et variert 
underholdningstilbud.

DAG 05:  Cala Formentor-sa Calobra

Cala Formentor til sa Calobra

Når du seiler ned langs den nordvestlige siden av øya så er Calobra en liten bukt og med en rekke 
naturskjønn småsteinstrender med flere restauranter og barer. Små tunneler oppunder åssidene knytter 
strendene sammen. Området er også morsomt å utforske til fots eller med sykling. Tilstøtende lune 
viker tilbyr bortgjemte steder å slappe av, bade og nyte litt privatliv.

DAG 06:  sa Calobra-sa Dragonera og Peguera

Sa Calobra til sa Dragonera og Peguera

Sa Dragonera nasjonal park er oppkalt etter de tallrike stedenge øglene som holder til her. Oppholder 
du deg i vannet vil du se en fantastisk variasjon av marint liv og spennende undervannslandskap. Gå i 
land og utforske flere kilometer med veier og stier inkludert en rute som tar deg til et eldgammelt 
vakttårn som troner på toppen av øya. Du vil med litt oppmuntring få murøgler til å krype opp på 
hendene og armene din – men ikke mat dem!



DAG 07:   Peguera - Palma

Peguera til Palma

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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