La vida loca Hiszpania \ Majorka -wycieczka multiaktywna

Palma de Mallorca • Portals Vells • Jaskinia Cal Peso • Pollensa • Escorca • Sa
Calobra • Zatoka Palma • Cala Varques • Jaskinia Cova de Coloms
Dodaj trochę przygody i adrenaliny do wakacji na Majorce. Śródziemnomorska wyspa skrywa w
sobie jaskinie Cal Peso czy Cova de Coloms – w programie odkrywanie ich korytarzy zarówno od
strony lądu jak i morza ze specjalistycznym sprzętem i wykwalifikowanym instruktorem. Spróbuj
nowego ekstremalnego sportu wodnego – coasteeringu, który dostarczy odpowiedniej dawki emocji
przez wspinanie po skałach i skakanie z klifów. Ale to nie wszystko! Kolejną z atrakcji jest rejs
katamaranem po zatoce Palma połączony ze snurkowaniem.

Atuty oferty
• wycieczka piesza trasą Torrent de Pareis
• aktywny wypoczynek: coasteering, eksploracja jaskiń: Cal Peso, Cova de Coloms
• rejs katamaranem połączony ze snurkowaniem
PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do PALMA DE MALLORCA. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2. DZIEŃ.
Śniadanie. Czas wolny. Kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. COASTEERING W PORTALS VELLS
Śniadanie. Przejazd do miejsca rozpoczęcia coasteeringu: PORTALS VELLS. Coasteering jest
połączeniem wielu sportów: pływania, wspinania, trawersowania, skoków do wody. Odbywa się
pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Czas trwania: ok. 5 godz.
4. DZIEŃ. EKSPLORACJA JASKIŃ – CAL PESO
Śniadanie. Przejazd na miejsce rozpoczęcia eksploracji wapiennej jaskini CAL PESO. Pod okiem

profesjonalnego instruktora zostanie przemierzona sieć korytarzy jaskiń. Podziwianie bogactw form
rzeźby naciekowej: stalagmitów, stalaktytów, draperii. Przejazd do POLLENSY. Czas wolny na
spacer po urokliwych uliczkach miasteczka. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Czas trwania: ok. 5 godz.
5. DZIEŃ. TORRENT DE PAREIS (ESCORCA – SA CALobra)
Śniadanie. Przejazd do ESCORCA (ok. 880 m n.p.m.). Wycieczka piesza do SA CALobra. Trasa
prowadzi przez 6-kilometrowy wąwóz - Torrent de Pareis, którego dnem płynie potok. Szlak
kończy się piaszczystą plażą. Powrót do hotelu. Czas wolny. Kolacja, nocleg.
Trasa piesza: ok. 6 km, czas trwania: ok. 4-6 godz.
6. DZIEŃ. REJS KATAMARANEM PO ZATOCE PALMA – SNURKOWANIE
Śniadanie. Przejazd do portu w Palma de Mallorca. Rejs katamaranem połączony ze snurkowaniem
w ZATOCE PALMA. Na pokładzie BBQ z napojami wliczone w cenę. Powrót do hotelu, kolacja,
nocleg.
7. DZIEŃ. MORSKA JASKINIA COVA DE COLOMS
Śniadanie. Przejazd do CALA VARQUES. Odkrywanie morskiej JASKINI COVA DE COLOMS
pod okiem instruktora. Przepłynięcie do środka jaskini, przejście przez komnaty, podziemne jeziora.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Czas trwania: ok. 5 godz.
8. DZIEŃ.
Zależnie od godziny wylotu: śniadanie, czas wolny, transfer na lotnisko i wylot do Polski. Dla osób,
które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer do
wybranego hotelu.
ŚWIADCZENIA 7 noclegów w hotelu*** ; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami •
wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji, BBQ z napojami (5. dzień) • przelot • transfery minibusem wg
programu • lokalny instruktor (j. angielski) • opieka rezydenta • aktywności wymienione w
programie wraz z niezbędnym sprzętem • ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone o
następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka
UWAGI:
1. Program przeznaczony dla osób pełnoletnich, zdrowych, sprawnych fizycznie,
przygotowanych kondycyjnie do aktywności zawartych w programie.
2. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

