
 

PROGRAMUL DE EXCURSII 

"O ZI PE MARE" 

                      

Această frumoasa excursie (zi intreaga) începe în zona Golfului Palmei: 

oaspeții vor fi preluati de la hotel cu autobuzul insotit de ghidul nostru multilingv, 

si transferati in portul Palmei, unde imbarcheaza pe vaporas. Această zi de 

relaxare și distracție începe cu vederea panorámica spre cel mai faimos 

monument de pe insula – Catedrala - în toată splendoarea sa, urmata de 

palatul regal Almudaina și palatul resedinta de vara regala Marivent. Vaporasul 

continuă să navigheze lent, oferind posibilitatea de a admira peisajele magnifice 

de-a lungul coastei Calvia, zona San Augustin, si zona Illetas, apoi renumitul 

port Portals Nous, zona Palma Nova și Magaluf.    Ancorăm inntr-o zona de 

deosebita frumusete numita Portal Vells - Playa de Mago. Oaspeții vor servi la 

bordul vaporasului un prânz tipic spaniol cu rebnumita Paella (orez spaniol), si 

desertul mallorquin Ensaimada, insotite de un pahar de Sangria. Masa se 

serveste acompaniata de música spaniola.  Oaspetii pot profita de ocazie, 

pebntru a face plaja, a inota in apele cristaline ale mediteraneenei, la bord 

exista si ochelari pentru snorchel.  Dupaamiaza  vaporasul va naviga înapoi 

spre Palma, unde autobuzul va aștepta pentru transferul de întoarcere la 

hoteluri. 

 

DOUA ORE DE CROAZIERA 

     

Această croazieră zilnică de 2 ore este o modalitate magnifică de a vedea sud-

vestul insulei. Vaporasul porneste din  portul Santa Ponsa și ocoleste zonele 

Camp de Mar, Paguera pina la Isla Magrats (declarata rezervație naturală) 

Vederea panoramica a zonei de sud a insulei, precum si o oprire pentru scaldat 

in apa cristalina a mediteranei, rotunjesc aceasta frumoasa excursioara. La 

bord puteti inchiria masti pentru snorchel (cautiune 10 € ) și deasemenea există 

2 baruri cu vânzare de băuturi răcoritoare și gustări în timpul navigației.  

Vaporasul oferă ferestre de viziune submarina. 



 

 PALMA – JUMATATE DE ZI  

                                                

Această excursie de jumatate de zi in zona istorica/centrala a orasului Palma 

are multe de oferit. Oaspeții vor fi preluați de la hotelul lor de către ghidul nostru 

multilingv, care va explica istoria generală a orașului și atracțiile sale, inclusiv 

Castelul Bellver (cu vedere panorámica), orașul vechi și, bineînțeles, Catedrala. 

Acest oraș cosmopolit are multe de văzut și de oferit, veți fi uimiți. 

Intrările la Catedrală și Castel sunt opționale, in caz ca preferați timp liber 

pentru cumpărături. Există multe baruri tipice de tapas unde puteti fase 

cunostinta cu gastronomía mediterana si un bun pahar de vin.                     

Această excursie este o oportunitate excelentă de a vizita unul dintre cele mai 

populare orașe din Europa. 

*Excursia se realizeaza cu un minim de 20 de persoane. 

* Nu include intrarile la Catedrala si Castel Bellver (optionale) 

 

TURUL INSULEI ZONA VESTICA 

     

Explorați magnifica insulă Mallorca, cu autobuzul, trenul, tramvaiul și barca, in 

această minunata super-excursie organizată.  

Printre atracțiile vizitate se numără golfuletul La Calobra cu cheile Torrent de 

Paréis (zona declarata patrimoniu mundial Unesco) precum si idilicul port 

Puerto Soller. Ghidul nostru multilingv va prezenta istoria și cultura insulei.  

Deosebit de frumos este traiectul care strabate muntii Tramuntana, cu curbe 

spectaculoase si peisaje  panoramice de neuitat.  

Puteti folosi ocazia pentru a face un mic popas in vreun restaurant sau bar din 

port, pentru a gusta din comorile gastronomiei mediterane, sau pentru a visita 

zona comerciala si achizitiona vreun mic suvenir care sa va reaminteasca 

aceasta excursie de neuitat. 



 

STADIONUL CLUBULUI REAL MALLORCA  

   

    Stadionul clubului Real Mallorca este situat in apropierea centrului orașului 

Palma. Acest tur de o zi fantastică începe cu o excursie panoramică in Palma, 

si are ca scop principal  vizitarea  stadionului Clubului Real Mallorca.  

Clubul de fotbal Real Mallorca a fost creat inițial în 1916, dar a intrat în 

competiție în 1999. Acest turneu iconic include vizitarea stadionului inclusiv al 

vestiarelor, bancii echipelor, cabinei prezidentiale si zonei VIP.  Suveniruri 

oficiale se pot achizitiona in magazinul stadionului. 

 Această excursie asigură transportul de/pina la Hotel, dar nu este ghidată. 

 

STADIONUL SON MOIX + JOC AMICAL DE 90 MINUTE   

 

Dacă tu și echipa ta vrei să joci fotbal în stadionul iconic Son Moix, atunci 

pregătește-te pentru un meci amical de 90 de minute. Două echipe (11 jucatori 

in fiecare) pot avea ocazia de a juca pe acest teren oficial pentru 90 de minute. 

O băutură post-meci și un tur complet al stadionului este, de asemenea, inclus. 

Acest tur include vizitarea vestiarelor, bancile echipelor, cabina prezidentiala si 

zona VIP, vizitarea zonei de meci în care se joacă jocurile de liga, intrarea în 

sala de presă unde puteți face o fotografie ca Căpitanul sau managerul de 

echipă, trofeele istorice ale clubului pot fi văzute în muzeul clubului unde se va 

presenta istoria clubului. Suveniruri oficiale se pot achizitiona in magazinul 

stadionului. 

 Vestiarele va stau la dispozitie înainte și după meci. Transportul inclus de la / 

pina la hotel. 

 

 



 

LISTA DE PRETURI 

 

 REZERVARILE ANTICIPATE PRIMESC UN DISCOUNT DE 5% 

 

EXCURSIE ADULT  COPIL  START  FINAL  

ZI PE MARE  45.00€  23.00€  ORA 09.30 ORA  
17.00 

CROAZIERA 2 ORE  15.00€  7.50€  11.15 13.15 

PALMA jumatate de zi  29.00€  29.00€  09.30 14.00 

TURUL VESTIC AL INSULEI  75.00€  38.00€  08.30 17.00 

STADIONUL SON MOIX  25.00€  25.00€  09.30 14.00 

 

 
STADIONUL + JOC AMICAL (2 ECHIPE) 

 
2100€ (maxim 30 persoane)  

 

 

PENTRU REZERVARI SI INFORMATII va rugam sa contactati: 

Suzanne Lyons     

suzanne@adramar.com    

Tel: 00 34 650915756. 

Excursiile se por rezerva anticipat pe email, sau pe durata turneului in 

instalatiile sportive.  

Pretul redus se aplica la copii intre 3 si 11,99 ani. 

Ghizii multilingvi prezinta excursiile in engleza, germana, franceza si italiana. 
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