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Viešbučio aprašymas
"Mll Palma Bay Club Resort 3*" viešbutis įsikūręs El Arenalio kurorto centre vos 500 m iki paplūdimio. Atstumas iki oro uosto yra
vos 6 km tad kelionė neprailgs, o iki salos sostinės Palma De Malljorka reikės pavažiuoti apie 13 km. Aplink viešbutį yra daugybė
barų ir kavinių bei parduotuvių. Mll Palma Bay Club Resort viešbutį sudaro 525 kambariai, angliškai ir vokiškai kalbantis
personalas registratūroje dirba visą parą. Yra bevielis internetas. Kiekviename kambaryje yra oro kondicionierius, televizorius,
tiesioginio ryšio telefonas, belaidis internetas, mini baras ir plaukų džiovintuvas.

Skrydžių laikai
Kaunas 10:50 – Palma 13:20
Palma 06:00 - Kaunas 10:25
Skrydžių laikai gali keistis priklausomai nuo skrydžius vykdančios bendrovės ir kitų veiksnių. Patikslinta informacija bus suteikta
artėjant kelionei.
Aviakompanijos sveikatos ir saugumo priemonės

Transportas
Iš oro uosto į salos kurortus galima vykti autobusu arba nuomotis automobilį. Norint vykti autobusu rekomenduojama užsakyti iš
anksto per shutledirect svetainę. Taip pat galima užsisakyti privatų pervežimą (teirautis agentūroje).

Lankytinos vietos
Palma de Mallorca– tai itin turtingas miestas savo architektūra bei istorija. Garsioji Maljorkos katedra įkvėpia gyventojus
tikėjimui jau nuo XVIIa.. Jos gotikinis grožis ir didybė nepalieka abejingų: jos vidaus plotas siekia net 6600 kv.m, o spalvingi
vitražiniai langai suteikia nežemišką apšvietimą. Miestą iš viršaus stebi ir sergsti vienas garsiausių Maljorkos objektų -Castillo
de Bellver pilis (XIIIa.). Jos neįprastas apvalus išplanavimas primena precizišką rytiečių stilių. Ši didinga pilis anksčiau buvo
karalių namai, o dabar tapo puikiu muziejumi.
Estellencs (UNESCO) – paslaptingasis kaimelis Maljorkos kalnuose. Šis kaimas išsidėstęs Tramuntana kalnų papėdėje ir tęsiasi
iki pat paplūdimio. Miesto centrinėje aikštėje yra vienas garsiausių visoje saloje restoranų Montemar, kurio šefas augina maistą
pats. Nepraleiskite progos paragauti unikalių šalies patiekalų!
Alcudia pusiasalis – Vienas garsiausių gamtos mylėtojų kampelių visoje saloje. Taip pat visai netoliese yra ir to paties
pavadinimo kurortas, kuriame gausu kavinių barų bei įvairių kitų pramogų.
Cuevas Del Drach – salos rytuose esančios įspūdingos uolos, kuriose gausu kvapą gniaužiančių stalaktitų bei stalagmitų.
Uolose galima pasivaikščioti, o norintiems siūloma ir pasiplaukiojimo požeminiame ežere atrakcija.
Valldemossa vienuolynas – įsikūręs mažo Viduržemio jūros žvejų kaimelio aurą išlaikiusiame Valdemosos kaime, salos
vakaruose. Pats vienuolynas pastatytas jau XIV a. Ir yra atviras žmonėms. Čia buvo apsistoję įvairios meno garsenybės:
Šopenas, G. Sandas ir kiti. Įkvėpti šios vietos jie sukūrė vienus garsiausių savo kūrinių.

Klimatas
Jūrinis, šiltas. Vidutinė temperatūra vasarą svyruoja nuo 25 iki 31 laipsnių šilumos. Čia visus metus maloniai pučia jodo
prisodrintas jūros brizas. Kritulių vasarą nedaug, bene kiekviena diena saulėta. Jūros vandens temperatūra vasarą pakyla iki 25
laipsnių šilumos, todėl labai malonu maudytis.

Įdomūs faktai
- Saloje yra virš 3000 restoranų, kurie siūlo ypatingai skanius viduržemio jūros gėrybių patiekalus. Jeigu visi salos gyventojai
pietautų vienu metu, jie sutilptų!
- Maljorkos naktinis klubas BCM turi bene didžiausią putų gaminimo aparatą visame pasaulyje. Čia vyksta ir unikalūs popkornų
vakarėliai taigi jaunimas turės ką veikti.
- Daugybė turistų aplanko šią salą kasmet. Jeigu tiksliau – net 6 milijonai. Tačiau dauguma žmonių čia važiuoja ne dėl karštos
saulės ir jūros, o greičiau dėl nuostabios gamtos. Čia daugybė kilometrų įvairaus pobūdžio pėsčiųjų bei dviratininkų takų,
leidžiančių pamatyti atokiausias salos kerteles.
- Saloje net 41 prieplauka! Taigi tie, kurie nori išbandyti pasiplaukiojimą jachta, galės tai padaryti beveik iš bet kur.

Pastabos
- Nurodyta kaina yra asmeniui. Pasiūlymas galioja tik užsakant dvivietį kambarį (2 suaugusiems asmenims). Esant kitiems
pageidavimams prašome kreiptis į agentūrą;
- Aviabilietai po išpirkimo negrąžinami. Keitimas už papildomą mokestį. Dėl išsamesnės informacijos teirautis pas kelionių
agentą prieš kelionės įsigyjimą.
- Kelionės kaina gali keistis priklausomai nuo skrydžio bilietų kainos bei viešbučio kainos pirkimo metu.
- Perkant būtina nurodyti tikslius asmens duomenis (vardas ir pavardė kaip pase), nes klaidų taisymas lėktuvo bilietuose yra
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galimas tik už papildomą mokestį.
- Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą arba ATK. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės
metu, laikomas negaliojančiu. Reikalaujama, kad turisto asmens dokumentas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant
nuo kelionės pabaigos dienos. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu.
- Pasiūlymų kiekis pagal pateiktas kainas ribotas. Dėl užimtumo lėktuve ir viešbutyje teirautis kelionių agento
prieš įsigyjant kelionę.
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