
Program vandringsresa Alcudia, Mallorca 24-31 aug 2019   
  

  

Lördag 24 augusti  
Ankomstdag   

  

13.00 Välkomstmöte  

- Välkommen till Acludia och Mallorca   

- Presentation Systrar i bergen, Johanna Nygård   

  

14.00 Vandring Route Alcudia   

Vi mjukstartar vandringsresan med en kortare vandring i Alcudia. En chans för dig att prova din 

utrustning och lära känna de andra gästerna i ett behagligt tempo. Samtidigt som du får se mer 

av Alcudia.   

  

Längd: 5 km   

Tid: Ca 1 h i lugnt tempo.   

Höjdskillnad 40 möh  

  

20.00 Kvällsföreläsning  

Tema: Våga drömma stort  

(Johanna Nygård)   

  

  

Söndag 25 augusti   
Route Alcanada   

14 km   

Tid: ca 4-5 h   

Höjdskillnad 238 möh   

  

Vår första morgon i Alcudia startar med en stor frukostbuffé på hotellet. Framåt kl 09.30 startar 
vår vandring på leden Route Alcanada. Halva vandringsturen sträcker sig längs det turkosfärgade 
havet.   
Stranden längs Alcanada skiljer sig markant från stranden i Alcudia. Här möter vi en rofylld 

strand utom ljud från trafik, inga butiker eller restauranger. Alcanada är en liten by som är 

populär för sin stora golfklubb. Kanske får vi lust att svalka oss halvvägs vid stranden för att efter 

lunch fortsätta vidare tillbaka till hotellet i Alcudia.   

  

Medtag lunch eller köp lunch längs vandringen.   

  

http://www.modigajohanna.se/forelasning/
http://www.modigajohanna.se/forelasning/


  

Måndag 26 augusti 
Cap de Formentor, vandring El Fumat   

Längd: 16 km   

Höjd  

  

Den här dagen gör vi en utflykt till halvön Cap de Formentor som är Mallorcas nordligaste punkt 

med en dramatisk och fascinerande natur. Här får du känna på äventyr! Du kommer att få 

uppleva spännande och utmanande berg, klippor och branta stup som går rakt ned i havet 

samtidigt som du vandrar tryggt längs fina vandringsleder. En transferbuss hämtar oss på 

hotellet kl 09.00 och tar oss ut mot utsiktsplatsen Port de Pollenca där vår vandringstur startar. 

Vårt slutmål är fyrhuset som ligger vid änden av udden Cap de Formentor på 210 meter ovan 

havet. Vid fyrhuset finns vackra utsiktsplater med chans att vid en riktigt klar dag kunna se 

bortåt Menorca. Från fyrhuset vandrar vi tillbaka samma sträcka och upplevler El Fumats vackra 

omgivning från motsatt håll. Transferbussen hämtar oss ca 16.00.   

  

Medtag lunch eller köp lunch längs vandringen.  

 

Tisdag 27 augusti   
Vilodag. Njut av en lugn dag i solstolen vid hotellet pools eller strax intill havet. Varför inte 

strosa i Alcudias mysiga kvarter eller göra ett besökt till Gamla stan.   

  

Du kan också välja mellan aktiviteter på Vings hotell eller lägga till ett skräddarsytt 

träningsprogram som leds av Systrar i bergen-instruktör.   

  

  

Onsdag 28 augusti 
Route La Victoria   

Längd: 22 km   

Tid: ca 6-7 h i medellugnt tempo  

Höjdskillnad: 966 möh   

  

Välkommen till veckans längsta vandringstur! Idag går vi strax över 2 mil i bergen.   

  

  

  

Torsdag 29 augusti 
Vilodag. Njut av en lugn dag i solstolen vid hotellet pools eller strax intill havet. Varför inte 

strosa i Alcudias mysiga kvarter eller göra ett besökt till Gamla stan.   

  



Du kan också välja mellan aktiviteter på Vings hotell eller lägga till ett skräddarsytt 

träningsprogram som leds av Systrar i bergen-instruktör.   

  

  

  

Fredag 30 augusti 
Route Puig De Sant Marti Uphill  

Längd: 12 km   

Tid: ca 4-5 h i lugnt tempo   

Höjdskillnad: 357 möh   

  

  

Lördag 31 augusti 
Hemresa.   

  

  

  


