
Följ med oss på en härlig resa till Mallorca där vi njuter av öns 
goda mat och fantastiska viner. Du kommer att besöka ställen 
du förmodligen inte skulle hitta till annars, små lokala vin-
gårdar med kunniga vinmakare och matställen dit få turister 
hittar. 

Som guider och arrangörer på resan följer Bittan och Jennica med. 
De båda brinner för inte bara god, utan också bra, lokal och säsongs-
anpassad mat. Bittan bor på Mallorca sedan några år tillbaka och 
arbetar där med mat och vin. Jennica har arrangerat specialresor 
runtom i världen i snart 20 år. 

Vi bor på mysiga Hotel Feliz i Palma. Hotellet är litet, svenskägt och 
har ett par ljuvliga terrasser med havsutsikt. 

MALLORCA
mat & vin

14-18 oktober och 18-25 oktober 2015



Resorna läggs upp regelbundet på www.adona.se där du 
också kan läsa mer om de olika dagsprogrammen. Just 
nu har vi nedanstående datum bokningsbara.

14 -18 oktober
•	 4 nätter på Hotel Feliz inkl frukost, del i dubbelrum
•	 3 luncher med vin
•	 3 middagar med vin
•	 Utflykt upp i bergen och vinprovning på Son Puig
•	 Stadsrundtur och Saluhallsvandring
Pris 8.995:-

18 -25 oktober
•	 7 nätter på Hotel Feliz inkl frukost, del i dubbelrum
•	 5 luncher med vin
•	 5 middagar med vin
•	 Utflykt upp i bergen och vinprovning på Son Puig
•	 Stadsrundtur och Saluhallsvandring
•	 Utflykt till Porreres med besök på vinbodega och 

lunch bland vinfälten
•	 Tur till marknaden i Sineu och besök och provning på 

ett vinotek
•	 Mallorquinsk matlagningsinspiration med Bittan & Co
Pris 11.995:-

Flyg bokar och betalar du själv. Det finns mängder av 
olika alternativ så du kan lätt hitta det som passar dig 
bäst på t ex www.skyscanner.se eller www.momondo.se 

Vill du förlänga din resa går det bra, hör av dig till oss så 
ordnar vi med fler hotellnätter.  

För att boka eller om du har frågor eller funderingar hör 
av dig till:
Jennica Ericson 
jennica@adona.se 
070-7500476
www.adona.se

Du kan även höra av dig till Bittan på:
Bittan Gustavsson Lundén
bittan@graffa.se
+34 652 292 978 (Spanien)
www.graffa.se


