
ESCAPADARURALAMALLORCA

Estàs buscant una escapada amb
encant però creus que ja ho has vist
tot? Et proposem descobrir Mallorca
d'una manera molt diferent. Allotja’t en
una de les millors zones per fer
activitats de senderisme i bicicleta de
muntanya, ideal per als més
aventurers. Si ets més de platja, molt a
prop tens la platja d’Alcúdia, la més
gran de les illes Balears amb 7 km de
sorra i d’aigües poc profundes.
Mallorca compta amb una ubicació i
clima ideals per la producció de vins,
així que tampoc faltaran activitats
d’enoturisme i, per suposat, obligatori
visitar el seu mercat setmanal dels
dilluns on podreu comprar productes
locals com la sobrassada. Vine a
enamorar-te de la cara menys
coneguda de l’illa!

T'allotjaràs al Petit Caimari, un hotel
rural situat als peus de la Serra de
Tramuntana. L’hotel es troba integrat
dins d’una autèntica casa mallorquina,
amb tots els detalls i d’arquitectura
local. Relaxa’t en una de les seves
habitacions Junior Suite, ideal per
aquells que busqueu un espai ampli
sense renunciar a la comoditat i el
luxe. Podràs gaudir al teu aire del seu
menjador-cuina amb xemeneia, celler,
piscina a l’aire lliure i d’un encantador
esmorzar bufet. Tot això, en una illa
paradisíaca amb moltes activitats i
excursions per fer a la natura!
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SERVEIS

Serveis inclosos:

• Anada en vaixell nocturn i camarot doble.

• Tornada en vaixell diürn i butaca.

• Embarcament del cotxe per descobrir l’illa al teu aire.

• 7 nits en habitació Junior Suite amb allotjament i esmorzar.
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PETIT CAIMARI

*Suplement sortides juliol i agost +40€ per persona.
Consulta preus per altres dates o nombre de nits.
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PREU PER PERSONA EN 
HABITACIÓ DOBLE

PREU TERCERA PERSONA 
COMPARTINT HABITACIÓ

Des de 625€ 150€


