Mallorca Vacanță Unică!
Vă propunem un pachet turistic unic pentru destinația Mallorca, supranumită Perla Mediteranei, (peste 300 de
zile însorite/an, 250 plaje atrăgătoare cu nisip fin, ape turcoaz, stațiuni fermecătoare) care include următoarele servicii :
- Sejururi de minim 7 nopți, intrare sâmbăta-plecare sâmbăta;
- Cazare în vile deosebite, de 4-12pers., toate cu piscină, grădină, tenis de masă, bucătărie completă, loc de servit masa
interior + exterior, barbeque, șezlonguri și prosoape piscine, 1 zi curățenie/sejur, alte facilități, regim self-catering

-

1 mașină 5 uși /vilă, clasa B-tip Opel Corsa, inclusă pe toată perioada, asigurare totală, 2 șoferi/mașină free,
livrare din aeroport;
4 excursii atractive incluse, (cu mașinile personale) în fiecare zonă geografică, pentru a descoperi și admiră cele
mai importante atracții turistice ale insulei Mallorca, împreună cu ghidul dvs. român (excursie 10.00-19.00)
Excursia 1 este în Nordul insulei, complet diferită față de restul, locul unde muntele se întâlnește cu marea. Vom
admira peninsula Formentor, care oferă cele mai panoramice peisaje, (sunt incluse: vizită piața locală, 2 plaje
superbe, 2 tururi pietonale stațiuni, 2 locuri panoramice de senzație)

-

Excursia 2 este în vestul insulei, zona denumită “Other Mallorca” datorită fascinantelor orașe medievale cu
străduțe înguste și pavate, pline de flori și plante. Vom călătorii cu un panoramic tren istoric de lemn, vom
străbate lanțul muntos Sierra De Tramuntana, vom vizita unul din cele mai frumoase porturi din Mallorca.

-

Excursia 3 este în Sud-Est insulei, unde ne vom bucura de cele frumoase plaje din Mallorca, situate în golfuri cu
relief și vegetație bogată, ne vom relaxa într-o croazieră plăcută de-a lungul coastei, vom vizita cea mai renumită
stațiune și un sat pescăresc și, nu în ultimul rând, baie și relaxare.

-

Excursia 4 include: turul modernei capitale Palma De Mallorca, ( cele mai importante atracții din Palma ) dar și
cele mai renumite stațiuni din SV. Aici vom vizita cel mai frumos port din toată Mediterana, ne oprim în
stațiunea considerată “Little Germany”, poposind inclusiv în stațiunea nr.1 pentru petreceri și distracție, “Ibiza
Mallorcai “

