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Vi viser dig vej til Mallorcas skønne strande og berømte kyst- og bjergbyer. Slap af ved hvide sandstrande, og
svøm ud i det turkisblå vand. Udforsk øens uberørte naturreservater, og gå på opdagelse i prægtige slotte og
middelalderborge.I Mallorcas populære forlystelsesparker er der vandsjov og aktiviteter for hele familien.
- Detaljerede folde ud-kort for hvert område- Beskrivelser af områdets populære seværdigheder og
attraktioner- Rundt om Mallorcas historie- Praktiske informationer Kort & Guide er en serie af brugervenlige
rejseguides til byer, lande og områder, der har en exceptionel kombination af folde ud-kort og inspirerende
informationer. Guiderne er det oplagte valg til rejsen på både den forlængede weekend og den ugelange
ferietur. Hver destination er inddelt i fire velvalgte områder med et skarpt udvalg af seværdigheder, shopping
og oplevelser. Det hele er markeret på de detaljerede kort, der er skabt til at blive foldet ud ved det område, du
læser om. Guiderne har et praktisk lommeformat, men kan også foldes ud til et samlet kort over hele området,

så du får et godt overblik. På bagsiden findes praktisk rejseinformationer, såsom transport, historie, og indeks
til kortsiderne.
m. Läs om allt den spanska ön har att erbjuda och få praktiska tips om områden, kommunikationer, väder, m.
2. Så klik her. Mange billeder og kort over Mallorca. Med Uptours VIP-Kort får du fri adgang til fester,
aktiviteter og masser af rabatter på din ferie. Miró har haft tilknytning til Mallorca hele. Læs min guide til
Palma de Mallorca og Mallorca generelt. Vil du gerne på vandretur på Mallorca. Læs om feriebyerne,
attraktionerne og strandene på Mallorca. Mallorca. dk er Danmarks største informationsportal om Mallorca,
hvor vi har samlet al den viden, som du behøver før, under. Læs om strande, restauranter, barer og
seværdigheder på alletiders mest populære ferieø, der har masser af oplevsler Har du planer om at vandre ad
GR221 på Mallorca. dk – din guide til Mallorca Mallorca.
Her kan du sammenligne online priser på billleje på Mallorca.
Allt du behöver veta inför resan till Mallorca. Interesserer du dig for kunst, så er det et must at se Joan Mirós
museum og især atelier. Læs guiden til Palma de Mallorca her. 500,- med et platinum kort på. Mallorca
guide. Mallorca.

