
Aktiv ferie på Mallorca  
 

Kom med på en unik og inspirerende rejse 

7. – 14. maj 2018   

   

Mød den smukke og rå natur på Mallorca og prøv kræfter med forskellige 

motionsformer. Få kroppen i bevægelse, pulsen op og træn led og muskler. Leg med 

balance og smidighed og få inspiration til din daglige træning. 

Alt sammen kombineret med stille og nærværende øvelser for krop og sind.  

Vi lægger vægt på fællesskabet og en varm og uhøjtidelig stemning. 

 

 

Tag med ”Træning i Naturen” til Mallorca og udforsk forskellige motionsformer 
i fællesskab med andre 

Rejsen går til Puerto de Soller, et idyllisk fiskerleje beliggende nedenfor bjergkæden 
Tramuntana på Mallorcas nordvestlige kyst. Det er de perfekte rammer til at få sat gang i 
krop og sind i selskab med 10-15 andre, der også sætter pris på at være tæt på naturen.  

Transporten fra Palma lufthavn til Soller er den første naturskønne og charmerende oplevelse 
på denne tur,- den foregår med et smukt gammelt tog, der langsomt fører os op til Mallorcas 
nordvestlige del - gennem citron- og appelsinlunde, bjerge og dale. I Soller skifter vi til den 
fine gamle sporvogn, som kører os resten af turen til Port de Soller. 
  
Træning og alt det praktiske varetages af ergoterapeut Ulla Uldahl og psykomotorisk terapeut 
Tina Bregninge, som begge har stor erfaring med alsidige motionshold indenfor bl.a. 
udendørs træning, yoga og Qi Gong. På alle vores hold lægger vi stor vægt på faglig 
grundighed, graduering af træningen til forskellige niveauer, fællesskab og godt humør. 

Vandreturene går gennem terrasser med oliventræer, appelsin- og citronlunde, små 
bjerglandsbyer og byder på betagende udsigter over Middelhavet. Vi skal på havet og prøve 
kræfter med havkajakker, hvor vi ser Mallorca fra vandsiden og måske er heldige at se 
delfiner. Kajakturen er tilrettelagt for begyndere. 



 
 
 
Hver morgen laver vi yoga på stranden og hver aften laver vi Qi Gong med udsigt til 
solnedgang over Middelhavet. Der er mulighed for at deltage i fælles middag på en af de 
lokale restauranter, der serverer lækre spanske fiske- og tapasretter. Udover disse dejlige 
oplevelser, kan du deltage i "træning i naturen", som er dynamisk, funktionel træning, med 
stranden, og havnen som vores "fitnessrum".   
 

Du kan frit vælge dig de træningstilbud, du finder mest interessante og relevante for dig, eller 
deltage i det hele.   

 

Praktiske oplysninger 

Rejsens datoer: 7. – 14. maj 2018 

Rejsens pris inkluderer flybillet fra Kastrup, transfer til/fra hotel, 7 overnatninger på hotel 
med morgenmad, træningstilbud hver dag inkl. to vandreture, en sejltur og en tur i havkajak. 
Prisen inkluderer ikke frokost og aftensmad, og vi opfordrer til at tegne private forsikringer. 
 
Priser per person i delt dobbeltværelse mellem 7.700,- til 8.800. Pris i enkeltværelse: 9.450,- 
 
Rejsen gennemføres ved minimum 10 deltagere. Kr. 2.000,- betales i depositum senest 15. 
februar til reg.nr. 7670 konto nr. 6183193 eller mobil pay 4230 7072. Angiv "Mallorca” samt 
navn på den/de rejsende. Depositum tilbagebetales kun hvis hele rejsen aflyses pga. for få 
tilmeldinger. 
 
Rejsen inkluderer ingen forsikringer, hvorfor deltagerne skal være forsikret gennem egen 
rejseforsikring/afbudsforsikring. 
 
Spring til med det samme og giv dig selv en enestående mulighed for at opleve smukke 
Mallorca på en helt ny måde. 
 
Tilmelding og mere information ved at kontakte Ulla Uldahl på tlf. 4230 
7072/enestaaende@gmail.com eller Tina Bregninge på tlf. 2262 
3323/tina.bregninge@fasttvnet.dk. 
 
Der tages forbehold for fejl og ændringer i programmet.  

 


