
Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

På ReseSkaparna jobbar vi med Person före Destination. Våra reseledare är vår viktigaste ingrediens 
på resan. Det är ofta reseledarna själva som satt ihop det mesta av resans program. De har valt ut sina 
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer. De har alla en speciell anknytning till res-
målet, oftast bor de på plats och kan därav ta fram det bästa med sin unika kunskap om resmålet. De 
har ett djupt engagameng och vill skapa den bästa upplevelsen för att ni skall tycka lika mycket om 
resmålet som de själva gör.

Många av ReseSkaparnas återkommande resenärer har en favoritreseledare som de reser med, i det här 
programmet kan du läsa om Fredrics resor. 

Kultur & Långtidssemester med  
Fredric Cederlund

Spanien, Mallorca



Del i resa Kalendarium 2021  Datum Grupp pris   Ord. pris 
Mallorca 8 dgr     15 sep  13 950 kr  14 450 kr
Mallorca 8 dgr     22 sep  13 950 kr  14 450 kr
Mallorca 8 dgr     29 sep  13 950 kr  14 450 kr

Kära Reseombud!

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

BRA ATT VETA: 
På många av Fredrics resor rör vi oss i gamla städer med ojämna underlag och emellanåt kuperad terräng. Du bör 
kunna gå obehindrat i ca 1-2 km med stående vila. Vissa av våra aktiviteter på ön är inte anpassade för rullstolar 
och rullatorer. 

Jag heter Fredric Cederlund  och har bott på Mallorca i 20 år. Jag arbetar 
som vandrings- och kulturguide. Jag har stor kunskap om den mallor-
kinska kulturen, dess invånare och traditioner. Det andra Mallorca, vilken 
jag starkt vurmar för, är en plats där kroppen, själen och tanken får plats 
och ro, En tid av paus ifrån vardagens många gånger jäkt, stress och al-
lehanda måsten. Kort sagt en upplevelse på många plan.
 
Bortsett från solen, värmen och grönskan erbjuder Mallorca ett rikt smör-
gåsbord av upplevelser. Alltifrån “måste-se-platser” till några av mina pri-
vata smultronställen där en del ligger en bra bit vid sidan av de stora 
turiststråken.
 
Ofta får jag frågan varför jag kom att bo på Mallorca. Under en period I 
mitten på 1970-talet arbetade jag på Mallorca, vilken kom att bli början 
på en lång kärleksaffär med ön. Det handlar inte bara om det yttre kli-
matet med sol, värme, ljus och ständig grönska. Det handlar lika mycket 
om det inre klimatet med utrymme för de stilla samtalen, den vänliga 
atmosfären med mindre stress och tid för livet att få plats. Att sedan får bo på en plats där kulturen har frodats sedan tusentals 
år tillbaka i tiden gör ju inte det hela sämre. Det något längre svaret på frågan berättar jag gärna mer i detalj under veckan i mitt 
sällskap.
 
Jag brinner för att få dela med mig av några av mina egna upplevelser på ön.
 
Efter att ha arbetat några år med Reseskaparna kan jag bara konstatera att det bästa med Reseskaparna är att få ta hand om deras 
gäster. Hitintills den största upplevelsen.
 
         
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Väl	mött!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fredric	Cederlund

ALLTID RABATT FÖR GRUPPER 
Ni vet väl att grupper alltid har rabatt? Mellan 500-1 000 kr på flerdagarsresor i Europa. Gäller för både grupp och del i resa. 



  Arrangör: ReseSkaparna event & resor
  Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

Mallorca  -  en återupptäckt favorit 

En resa i behagligt tempo där du får upptäcka det okända Mallorca. De långa 
inbjudande sandstränderna, den goda maten och den storslagna naturen gör 
ön till ett riktigt favoritresmål med många återvändare varje år. Vi bor i orten 
Can Pastilla, nära huvudstaden Palma med sin gamla stad och stora utbud av 
kultur och shopping. Vår lokala reseledare Fredric Cederlund kan verkligen sin ö, 
har stor kunskap om den mallorkinska kulturen och ser fram emot att få visa och 
dela sina smultronställen med er. 

DAG 1: STOCKHOLM – MALLORCA
Direktflyg med SAS. Vid ankomsten möts vi av 
Fredric på flygplatsen. En kort transfer tar oss 
till Hotel Helios i Can Pastilla, en ort ca 15 min 
från Palma med en underbar strand och en 7 
km lång  strandpromenad. Hotellet är beläget 
nära stranden med trevlig trädgård och pool. 
Informationsmöte och gemensam välkomst-
middag. (M)

DAG 2: MARKNADSDAG & VINpROVNING
Halvdagstur till Sineu. Det är onsdag och 
marknad i staden, som under medeltiden var 
öns viktigaste handels- och marknadsplats. 
På marknaden finns allt från hantverk och 
skor till mat och blommor. Hos vinproducen-
ten Macia Batle i Santa María del Camí, får vi 
en rundtur i bodegan av den vinkunnige Fre-
dric Cederlund. Under en smakfylld vinprov-
ning med lite tilltugg får vi sedan lära känna 
några av gårdens viner.  Vi avslutar med en 
lättare tapaslunch i Can Pastilla. Middag på 
hotellet. (F, L, M)

DAG 3: pALMA
Vår buss tar oss till vackra mysiga Palma för 
en guidad stadsrundtur till fots i Palmas äldre 
delar. Vi börjar i de ”arabiska” kvarteren La 
Lonja för att sedan i sakta mak ta oss till den 
gotiska Katedralen La Seu, en imponerande 
byggnad med en rik historia och rötter i det 
sena 1200 talet. Vår stadspromenad går via 
smala vackra gränder och mysiga torg vilket 
ger oss en liten inblick i det mallorkinska var-
dagslivet. Vi avslutar med en god tapaslunch 
på den helt igenom mallorkinska krogen Cel-
ler sa Premsa. Vill du stanna kvar i Palma en 
stund för egen tid och shopping kan du själv 
ta lokalbussen tillbaka till hotellet lite senare. 
Middag på hotellet. (F,L,M)

DAG 4: VALLDEMOSSA & 
SIERRA DE TRAMUNTANA 
Idag upptäcker vi det okända Mallorca. Vi 
åker genom den vackra bergskedjan Sierra de 
Tramuntana med dess små pittoreska byar till 
den omtalade mallorkinska byn Valldemossa. 
Byn blev ett namn på världskartan tack vare 
kompositören Frédéric Chopin. Vi besöker 
klostret Cartuja där Chopin bodde under en 
kall och regnig vinter. Dagen börjar med en 
pianokonsert i miniformat, varefter ni får en 
guidad tur genom klostret.  Efter lite egen tid 
i Valldemossa far vi vidare till dem gamla går-
den Can Costa vilken är dagens lunchsställe. 
Efter lunch vidare längs den norra kusten och 
vi stannar till vid en magnifik utkiksplats vid 
Ärkehertigen Luis Salvador av Habsburg’s fa-
voritgård, Son Marroig där det vid fint väder 
finns möjlighet till en kopp kaffe. Färden går 

vidare genom den pittoreska konstnärsbyn 
Deia och något senare Sollerdalen även kall-
lad ”apelsindalen” innan vi sätter kurs tillbaka 
mot hotellet. (F,L,M)

DAG 5: OLIVER & pAELLA
Vi far först till den franskinspirerade byn Sól-
ler, vilken ligger vackert belägen, omgiven av 
citrus och olivodlingar, där vi efter en kortare 
promenad längs stadens gator torg och be-
söker olivproducenten Can Det. Där får vi lära 
oss lite om hur man producerar olivolja på 
gammalt vis.  Vi bjuds på en klassisk Pa amb 
Oli och ett glas av husets egen färskpressade 
apelsinjuice. Vi far vidare till Fredrics hemby, 
den medeltida byn Fornalutx som för några 
år sedan fick pris som Spaniens vackraste by. 
Efter en kortare rundtur i byn, några berättel-
ser av Fredric och ett glas cava, sätter vi oss till 
bords och avnjuter en traditionell mallorkinsk 
paellalunch på bykrogen. Åter till hotellet ef-
ter en härlig dag i bergen. Middag på hotellet. 
(F,L,M)

DAG 6: EGEN DAG/UTFÄRD SYDÖSTRA ÖN
En egen dag till att koppla av eller följ med 
på en frivillig utfärd. Middag på hotellet. (F, M)
Drakgrottorna (TILLVAL)
Fredric tar oss med till sydöstra Mallorca där 
vi besöker de berömda Drakgrottorna, fyra 
gigantiska underjordiska grottor vars tak, 
väggar och golv är täckta med underliga 
stenformationer. Här finns Europas största 
underjordiska sjö, Martel, på vilken små bå-
tar sakta glider fram med musiker som spelar 
klassisk musik. På 25 meters djup vandrar vi 
genom de häpnadsväckande grottorna. Ef-
ter besöket i underjorden äter vi en god ta-
paslunch nere i hamnen i den lilla byn Porto 
Cristo varefter vi återvänder till hotellet.

DAG 7: FINCA & AVSLUTNING på KLOSTER
Vi avslutar veckan med att först besöka Ma-
jorica, Mallorcas mest berömda tillverkare 
av pärlor. Vidare till fincan Els Calderes vil-
ken har anor från 1200-talet. Vid besöket får 
vi en känsla av hur Mallorcas aristokrata liv 
kunde te sig under 1700- och 1800-talet, en 
doft av Downton Abbey. Vi fortsätter vidare 
längs vindlande bergsvägar upp till klostret 
i Randa varifrån vi får en hissnande utsikt 
utöver det mallorkinska landskapet. Efter 
en kort rundvandring på klostret väntar en 
traditionell mallorkinsk måltid med dryck. 
Gemensam middag på hotellet. (F,L,M)

DAG 8: HEMRESA
Fri tid för frukost och utcheckning. Transfer till 
flygplatsen där vi tar farväl av Fredric och fly-
ger hem till Stockholm Arlanda. (F)

FAKTA
GRUPP PRIS FR: 13 950 KR
ORD PRIS FR:  14 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR

I PRISET InGåR
• Svensk reseledare Fredric Cederlund
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med poolutsikt & frukost
• 5 luncher
• 7 middagar
• Utfärd marknad & vinprovning i Sineu
• Utfärd till Palma med stadsrundtur
• Valldemossa med minikonsert
• Soller & Fornalutx
• Utfärd finca El Calderes & kloster
• Övriga besök enligt program

TILLäGG
Enkelrum med poolutsikt:             3 250 kr 

TILLvAL
Drakgrottorna med tapaslunch: € 65*
Utfärden bokas och betalas direkt med Fre-
dric på Mallorca dag 1. *Minst 25 deltagare 
krävs för detta pris. 

PRELImInäRT* hOTELL
Hotel Helios ***, bra mellanklass hotell 
Hemsida: www.hoteleshelios.com

PRELImInäRA* FLyGTIDER (SAS)
UT: Arlanda-Palma  07.10 - 10.50
HEM: Palma-Arlanda  11.50 - 15.35

*Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.



Långtidssemester på Mallorca
Vackra Mallorca med sitt milda klimat är den perfekta platsen att koppla av på i vinter. Här finns mycket att se och göra; golf, vandring och 
cykling. Det är enkelt att ta sig runt med lokalbuss eller så kan man hyra bil. Vår representant på plats, Fredric Cederlund har bott på Mallorca 
i över 20 år. Han är er värd och guide på våra utfärder samt kommer ordna aktiviteter och vand¬ringsturer för er som önskar. De långa inbju-
dande sandstränderna, den goda maten och den storslagna naturen gör ön till ett riktigt favoritresmål med många återvändare varje år. Vi 
bor i strandorten Can Pastilla, nära huvudstaden Palma med sin gamla stad och stort utbud av mat,dryck, nöjen, kultur och shopping. Vår 
lokala guide och reseledare Fredric Cederlund kan verkligen sin ö och han ser fram emot att visa sin ö och dela sina smultronställen med er.

CAN pASTILLA
En trevlig ort nära Palma med en härlig sandstrand och strandpromenad på 11 km. Här 
finns mindre affärer, shoppingcentrum och många strandrestauranger. Lokalbussen tar ca 
15 minuter in till Palma stad.

VåRT HOTEL - HELIOS: 
Hemsida:www.hoteleshelios.com/en/home/hotel-helios-mallorca/
Trevligt hotell med både lägenheter och hotellrum. Välj att bo i lägenhet med självhushåll 
eller hotellrum med frukost och middag inkluderat. Välkomstmiddag och avslutningsmid-
dag med dryck ingår för alla.

Hotellet ligger ett kvarter från havet, ca 2 min promenad till strandpromenaden. Man kan 
se havet från de flesta rum med sk poolutsikt.. Hotellet har en trevlig trädgård med pool, 
poolbar, minigolf och bordtennis. Det finns även en uppvärmd inomhuspool och ett spa. 
Bufférestaurangen serverar ett urval av regionala och internationella rätter. Hotellet har sto-
ra ytor och en trevlig lobby bar. I närheten finner man Palma Akvarium och utanför hotellet 
avgår bussar till Palmas centrum, det tar ca 15 min med bussen in till Palma.
Dubbelrum: 20 kvm med 2 enkelsängar, WC, dusch, balkong, fritt wifi, kylskåp, TV, telefon, 
luftkonditionering/centralvärme, kassaskåp (avgift), byte av handdukar och lakan 3 ggr/
vecka, daglig städning. Utsikt från rummen mot gata. Poolutsikt mot tillägg.
Lägenheter: 45 kvm med separat sovrum, vardagsrum/kök, balkong med poolutsikt. I köket 
finns mikrougn, kylskåp, köksutrustning/porslin för 4 personer. Fritt wifi, TV, telefon, luft-
konditionering/centralvärme, kassaskåp (avgift), byte av handdukar och lakan 3 ggr/vecka, 
städning 3 ggr/vecka. 

FAKTA
LÄGENHET FR CA: 15 950 KR 
HOTELLRUM FR: 16 950 KR 
RESLÄNGD:  23 DAGAR
I PRISET InGåR
• Flyg Arlanda -Mallorca t/r
• Svensk reseledare och guide
• Del i dubbelrum med frukost & middag
  alt. del i lägenhet med självhushåll 22
  nätter
• Guidad stadsrundtur i Palma
• Utfärd Lluc, Fornalutx & Soller m lunch
• välkomst- och avskedsmiddag med vin    
   & vatten
• Välkomstmöte och orienteringstur

TILLvAL PER PERSOn 23 DAGAR:
Enkelrum ca 6 650 kr
Lägenhet eget bruk ca 5 800 kr
Pool utsikt dubbelrum ca 850 kr pp
Pool utsikt enkelrum ca 1 490 kr
Frukost & middag inkl dryck i lgh ca 4 250 kr

  Arrangör: ReseSkaparna event & resor
  Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se


