
Mallis är en gammal älskad semesterö där många säkert varit och njutit sol & bad, vackra vyer och 

partaj. Under de senaste åren har Mallorca även blivit en erkänd vinö med en hel drös riktigt bra 

vingårdar. För första gången kommer här en kombination av vinresa och semester! Passa på att 

förlänga sommaren med en härlig vecka fylld av vingårdsbesök och trevligheter, men också tid att 

njuta av solen eller upptäcka ön på egen hand. Självklart kommer du att 

5 - 12 september 2023                        

ORKA MALLORCA 
 

5 september Stockholm-Palma de Mallorca 

Vi lämnar Arlanda tidig morgon och när vi landar i Palma de Mallorca hämtas vi med buss 

och sätter direkt kurs mot vår första vingård. Bodega Ribas är Mallorcas äldsta vingård och 

drivs fortfarande inom familjen som startade den, nu i tionde generationen. Här görs ett av 

mina favoritviner från ön, det röda Sío. Efter en rundtur i vineriet får vi prova det, och andra 

viner, deras egenproducerade olivolja och blir även serverade en härlig plocklunch med 

skinkor, ostar och andra lokalproducerade godsaker. 

Därefter åker vi mot vårt hotell i Palma, där vi kommer att bo i fyra nätter, Innside Palma 

Bosque ****. Vi installerar oss, hinner säkert med ett dopp i poolen också, och promenerar 

sedan in till gamla stan där vi äter gemensam middag på äkta spansk restaurang ;) 

 

  

 

 



 

6 september Vingårdstur i bergen 

Idag ska vi besöka två vingårdar som ligger lite västerut på ön. Vi börjar på Son Vich de 

Superna som ligger uppe i bergen i ett UNESCO-skyddat område. Vi får se terrasserna där 

vinet växer, prova viner förstås och eftersom vi är i Spanien serveras lite smakbitar, eller 

tapas, till vinerna.  

 

 

 

När vi känner oss nöjda här fortsätter vi mot Son Puig, också den vingården belägen i bergen 

Serra de Tramuntana. Även här väntar en rundtur som avslutas med lunch och vinprovning. 

Vi återvänder till Palma på seneftermiddagen och sedan är kvällen fri för egna upptåg. 

 

 

7 - 8 september Sol & bad, cityliv eller upptäcktsfärd runt ön? 

Nu följer två dagar att njuta på egen hand. Om man gillar sol och bad rekommenderar jag att 

man hoppar på bussen till Cala Mayor eller Illetas och lever strandliv, men man kan också 

passa på att utnyttja dagarna att njuta av att strosa i Palma stad, eller ta tåget till Soller till 

exempel. På fredagskvällen sammanstrålar vi för att äta gemensam middag i Santa Catalina 

som ligger nära hotellet. Det är också dags att packa ihop tillhörigheterna för imorgon byter 

vi till strandnära hotell! 

 

 

 

 



 

9 september Vingårdstur norröver 

Vi checkar ut från hotellet efter frukost och åker mot Son Antem, en gammal vingård i ny 

ägo. Johan Lidby har i många år försett oss svenskar med goda viner genom Lidby Vinhandel, 

en av våra bästa importörer (om jag får säga det själv). Nu har han blivit vinbonde på 

Mallorca och det är hos honom vi gör dagens första besök. Här får vi en inblick i livet som 

vinodlare, de inhemska druvorna och så får vi prova de allra första vinerna han producerat, 

som buteljerades 2021. Spännande! 

Efteråt åker vi vidare norrut, till det ultramoderna Can Axartell där man arbetar ekologiskt 

och med gravitation enligt “método gravetat”. Här möter gammal tradition det moderna 

som vi kommer märka under vår rundtur. Turen avslutas med lite vin & mat då vi får prova 

sex av deras viner tillsammans med ostar, bröd, tomater, mandlar, egen olivolja och annat 

gott. 

 

Vi styr sedan kosan åter mot Palma där vi checkar in på Hotel Las Arenas**** där vi ska bo 

de sista tre nätterna. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet. Nu är vi en bit från 

Palma stad men givetvis kan man lätt ta sig dit med taxi om man vill ut på tonga tonga på 

kvällen. 

 

 

10 - 11 september Semesterläge 

Ytterligare två lata dagar innan det är dags att åka hemåt. Nu när vi bor precis vid stranden 

är det bara att plocka fram favoritboken, slänga sig i solstolen och njuta av livet       

 



 

 

Vår sista kväll gör vi en utflykt till Bodegas Bordoy där vi efter en rundtur bjuds på middag i 

form av paella och till detta givetvis egenproducerade viner. En riktigt fin avslutning på 

veckan. 

 

12 september Palma-Stockholm 

Vi äter frukost i lugn och ro, checkar ut från hotellet och åker till flygplatsen för hemfärd. Vi 

landar på Arlanda på eftermiddagen och vinkar hej då för den här gången. Men vilken härlig 

vecka vi haft, perfekt uppladdning inför hösten! 

 

 

Resan är ett samarbete mellan Sommelierskan och Resebyrå Nygren & Lind och vi reserverar 

oss för förändringar i programmet utanför vår kontroll. Om vi måste ändra på något gör vi 

det självklart så att det blir precis lika bra som ursprungsplanen. 

Om du har några frågor angående resan och dess innehåll, maila mig på 

vinprovning@sommelierskan.se. Vill du förlänga resan eller flyga från annan flygplats än 

Arlanda, eller har frågor kring avbokningsregler, kontakta ann-sofie.rassjo@nygrenlind.se. 

 

 

 

 



 

Pris: 21 950 kr per person 

Vad ingår? 

• Flyg t o r Stockholm-Palma de Mallorca 

• All transfer under resans gång 

• Sju nätter på hotell (del i dubbelrum) med frukost. Enkelrumstillägg 5 750 kr. 

• Sex vingårdsbesök med provningar och plockmat/lunch/middag 

• Fyra middagar med vin 

• Lata dagar varvat med ny spännande vinkunskap, perfekt kombo! 

Hur anmäler jag mig? 

Via mail till vinprovning@sommelierskan.se.  

Anmälan blir giltig när anmälningsavgiften, 6 000 kr är betalad. Slutbetalning sker sedan 

senast 15 juli 2023. 

Salud, vi ses! 
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