
Seglingsrutt 1

Föreslagen seglingsplan: Mallorca Rutt 2

7 DAGAR Resrutt 2

De baleariska öarna har allt man kan önska sig av en semester till havs: varmt och välkomnande väder, 
fantastiskt klart vatten fyllt med marint liv, lyxiga vita sandstränder och ett oändligt utbud av 
restauranger och underhållning – allt man kan förvänta sig av en av världens högst rankade 
destinationer.

En seglingssemester på Mallorca är er chans att få leva ut drömmen, och Navigare Yachting är här för 
att göra det möjligt!

Boka er segling på Mallorca online

Visste ni att Navigare Yachting uteslutande erbjuder en betalningsplan som gör att ni kan betala för er 
Mallorca seglingssemester i upp till sex månatliga delbetalningar? Det enklaste och bekvämaste sättet 
att njuta av er semester!

Kolla in vår båtflotta för att granska vårt urval av segelbåtar och katamaraner – både bemannade och 
obemannade. Vänta inte, börja ditt Mallorca-äventyr idag!

Leta bland våra olika båtar och välj det alternativ som passar bäst för just era semesterplaner. Så vänta 
inte, påbörja ert seglingsäventyr till Mallorca redan idag!



DAG 01: Palma de Mallorca - Cabo Blanco och Es Trenc  

Palma de Mallorca till Cabo Blanco och Es Trenc

Sätt kurs österut från marinan vid Palma och segla till Cabo Blanco, en underbar semesterort med 
natursköna kullar ovanför havet. En lysande vit sandstrand möter havet och utsikten är spektakulär. Es 
Trenc är lite längre upp längs kusten. Detta är en lugn naturhamn med en avskild och rymlig strand, 
utan koppling till någon hotellanläggning. Med 2 km varm gyllene sand och kristallklart vatten är Es 
Trenc en av Mallorcas bästa mål för avkoppling.

DAG 02: Es Trenc - Cabo Salinas och Porto Colom 

Es Trenc till Cabo Salinas och Porto Colom

Cabo Salinas ligger i mitten av en lång och härlig sträcka av skyddade vikar, dolda stränder och 
fantastiska klippor längs Mallorcas östra kust. Vyerna här är både dramatiska och lugnande, med 
tropisk natur som känns som taget ur en film. Porto Colom är en liten fiskeby med pastellfärgade stugor
och kullerstensgator. Ni kan också bege er inåt i landet för att utforska grottor, vandra på de böljande 
kullarna eller besöka Santuari de Sant Salvador – ett historisk mål för många pilgrimmer.

DAG 03: Porto Colom - Porto Cristo 

Porto Colom till Porto Cristo

Detta område kallas Calas de Mallorca, som betyder "kusten med vikarna." Det kristallklara vattnet är 
perfekt för bad och snorkling, eller bara sola er i det otroligt härliga vädret på Mallorcas östkust. Porto 
Cristos terrassrestauranger har utsikt över bukten, med vid utsikt över sand och hav. De berömda 
"Dragon Caves" är en attraktion i närheten som är populär bland vandrare och naturutforskare.

DAG 04: Porto Cristo - Cala Formentor 

Porto Cristo till Cala Formentor

Cala Formentor ligger längs den norra spetsen av ön, och är en av regionens vackraste och mest 
häpnadsväckande platser. Stora berg klädda i tall sträcker sig ner mot havet, där en lång remsa med 
orörd sandstrand uppmanar besökarna att njuta eller leka av sig lite i solen. Flera barer och restauranger
erbjuder mysiga mat- och underhållningsalternativ till de sena sommartimmarna.

DAG 05: Cala Formentor - Sa Calobra 

Cala Formentor till Sa Calobra

Segla nu vidare längs med öns nordvästkust. Sa Calobra är en liten vik med en vacker remsa av steniga 
stränder, med flera restauranger och barer längs vägen. Små tunnlar under bergen kopplar samman 
stränderna och området är också intressant att utforska när man vandrar eller cyklar. Skyddade vikar 
erbjuder avskilda platser att lägga till, simma eller bara njuta av den extra avkoppling som integriteten 
inbjuder till.



DAG 06: Sa Calobra - Sa Dragonera och Peguera

Sa Calobra till Sa Dragonera och Peguera

Sa Dragonera National Park är uppkallad efter de inhemska ödlor som lever på ön. Stanna i vattnet så 
kommer ni att upptäcka en fantastisk variation av marint liv och ett spännande undervattenslandskap. 
Eller gå upp på land och utforska kilometervis med stigar och vägar, inklusive en rutt som tar dig till 
det gamla vakttornet som tronar ut över ön. De många väggödlorna kryper gärna på både händer och 
armar för att tigga mat, men mata dem inte!

DAG 07: Peguera - Palma

Peguera till Palma

Palma de Mallorca är en av världens mest eftertraktade lyxdestinationer – och det perfekta stället att 
tillbringa den sista natten av er otroliga semester på Mallorca. Här finns restauranger och nöjesliv runt 
varje hörn, inklusive många femstjärniga restauranger som kan tillgodose allas behov. Unna er själv, 
det förtjänar ni!
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