
Seglingsrutt 1

Föreslagen seglingsplan: Mallorca Rutt 1

7 DAGAR Resrutt 1

Balearerna är en drömdestination för segling: varmt väder, orörda turkosa vatten, härliga vita 
sandstränder, undervattensäventyr och havsliv, med femstjärniga restauranger och nöjesliv runt varje 
hörn.

Er Mallorca-segling är en chans att skapa minnen som ni tar med er under resten av era liv!

Boka er segling på Mallorca online

De vackra Balearerna väntar på er! Boka er segling på Mallorca redan idag för att njuta av de bästa 
priserna, inklusive vår exklusiva betalningsplan där ni kan betala för er seglingssemester i upp till sex 
månatliga delbetalningar. Det enklaste och bekvämaste sättet att njuta av er semester.

Leta bland våra olika båtar och välj det alternativ som passar bäst för just era semesterplaner. Navigare 
Yachting står redo att hjälpa er att skapa seglingsminnen som kommer att hålla livet ut!



DAG 01: Palma de Mallorca - Puerto Andratx 

Palma de Mallorca till Puerto Andratx (17 sjömil)

Från marinan i Palma är det en relativt kort resa till Puerto Andratx, som ligger på den sydvästra 
spetsen av Mallorca. Hamnen ligger vid foten av branta och natursköna kullar, sparsamt bebyggda med 
förtrollande villor. Njut i barerna och restaurangerna längs hamnen, eller ta er djupare inåt landet till 
den lilla pittoreska staden Andratx.

DAG 02: Puerto Andratx - Puerto Soller 

Puerto Andratx till Puerto Soller (25 sjömil)

Puerto Soller är placerat mitt i en underbar, naturlig hästskobukt och är juvelen på öns västkust. Denna 
stad är mer rustik och konstnärligare än andra Mallorca-destinationer, med underbara kullerstensgator 
och små restauranger och barer. Om ni är på humör för att utforska, så finns det en gammaldags 
spårvagn som tar er över kullarna från hamnen till den historiska staden Soller, med en fantastisk 
panoramautsikt över havet och ön.

DAG 03: Puerto Soller - Puerto Pollensa 

Puerto Soller till Puerto Pollensa (35 sjömil)

Med sin placering på öns robusta nordkust, är Puerto Pollensa omgiven av dussintals pittoreska, 
skyddade förankringsplatser som är perfekta för bad, dykning, snorkling och avkoppling. Detta område 
är en av de vackraste på ön och är fullt med möjligheter att njuta av sol och roliga aktiviteter.

DAG 04: Puerto Pollensa - Cala Rajada 

Puerto Pollensa till Cala Rajada (25 sjömil)

Nu tar ni er vidare till den nordöstra spetsen av ön, Cala Rajada är en liten, traditionell fiskeby som är 
känd för sina underbara vita sandstränder och sitt fantastiska turkosa vatten som är perfekt för 
snorkling och simning. Den lokala fyren är ett besök som erbjuder dramatisk utsikt i alla väderstreck. 
Aktiviteter eller avslappning i härlig stil!

DAG 05: Cala Rajada - Cala d’Or

Cala Rajada till Cala d’Or (18 sjömil)

Cala d'Or ligger vid mot öns sydöstra sida och är känd för att ha det bästa vädret på hela Mallorca. 
Varma vindar och vita sandstränder lockar er till avkoppling, och de många femstjärniga hotellen, 
restaurangerna och nöjeslivet erbjuder oändliga möjligheter att prova öns läckerheter. Ni kan också 
utforska inlandet, vandra bland trädbevuxna kullar och dramatiska klippor.



DAG 06: Cala d'Or - Cabrera Island

Cala d'Or till Cabrera Island (30 sjömil)

Cabrera Island ligger bara en kort segling söderut om Mallorca och är ett skyddat naturreservat. Den 
naturliga viken är en av Medelhavets vackraste snorkelmål med ett rikt djurliv – sköldpaddor, fiskar, 
delfiner och fåglar som kommer att imponera på er. Ön har också flera historiska attraktioner, bland 
annat en militärbas i Napoleon-området och fyren från 1800-talet.

DAG 07: Cabrera Island - Palma 

Cabrera Island till Palma (35 sjömil)

Dags att åka tillbaka till lyxiga Palma de Mallorca, öns kronjuvel och en av världens främsta 
destinationer för lyxanläggningar. Barer, klubbar, god mat och mycket mer - Palma har något för alla 
och är ett underbart sätt att avsluta er härliga Mallorca-semester!
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