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Ruta del Contraban – Mallorca Smokkelaarspad

MALLORCA
Bucht  von Palma

Balearen 
Meer

Banyalbufar
Valldemossa

Deià
Port de Sóller

Sa Calobra
LlucCala Tuent

Palma

Reistype
Trektochten, wandeltochten

Land van bestemming
Spanje

Travel Code
2ESPMI01

Minimum aantal deelnemers
vanaf 1 persoon

Reisduur
7 dagen

Highlights Profiel

 > Loop over de paden van de 
Contrabandas

 > Ontdek romantische baaien
 > Geniet van exclusieve accom-
modaties

 > Van accommodatie naar 
accommodatie

 > Met 5 geselecteerde wan-
delingen met de gewenste 
moeilijkheidsgraad

 > Met bagagevervoer

Ooit op Mallorca: Carabineros helpen de smokkelaars met het 
laden van de smokkelwaar. Wapenstilstand tussen de jager en 
de prooi? Dat heb je verkeerd voor. Eerder een goede traditie van 
wetshandhavers met de smokkelaars. Tot in de jaren negentig 
was smokkel een winstgevende onderneming op Mallorca. De 
schepen meerden aan in verborgen baaien en goederen werden 
via muilezelpaden het achterland binnengebracht. Paden die 
van de zee naar de bergen leiden? Verborgen voor de drukte? Dat 
klinkt als de perfecte wandelvakantie! Herontdek de smokkelpa-
den op de Ruta del Contraban.

Service

 > 7 nachten in geselecteerde accommodaties, kamers met bad/
douche en toilet

 > Transfers volgens reisplan
 > Bagagevervoer van accommodatie naar accommodatie
 > Gedetailleerde routebeschrijving en kaarten
 > GPS-gegevens voor de wandelingen
 > 6x ontbijt, 1x avondeten
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Individuele aankomst op Mallorca.

Dag 1 Welkom op Mallorca

Accommodatie
Hotel met 3 of 4 sterren volgens de 
geboekte categorie of vergelijkbaar.

Je wandeling begint en leidt naar het kerkplein van Banyalbufar
doorheen dennenbossen naar de smokkelaarshaven. Je volgt het 
panoramapad langs de zee. 

Via het oude muilezelpad loop je naar de kust waar je een
van de vele aanlegplaatsen voor smokkelaars bereikt. 

Vanuit Deiá loop je langs de kust naar het gehucht Llucalcari.

Details over de tocht

Details over de tocht

Details over de tocht

Dag 2 Romantische smokkelaarshaven

Dag 3 Uitzicht over de smokkelaarsbaai

Dag 4 Tussen pijnbomen, zee en rots

Afstand
ong.  9.5 km

Afstand
ong.  7,5 km

Afstand
ong.  8 km

Tijd
ong.  3 h

Tijd
ong.  3 h

Tijd
ong.  3 h

Op
ong.  450 m

Op
ong.  320 m

Op
ong.  400 m

Vanaf
ong.  450 m

Vanaf
ong.  380 m

Vanaf
ong.  400 m

Catering
breakfast

Catering
breakfast

Catering
breakfast

Accommodatie
3- or 4-star hotel or similar, 
depending on the category booked. 

Accommodatie
3- or 4-star hotel or similar, 
depending on the category booked.

Accommodatie
3- or 4-star hotel or similar, 
depending on the category booked. 

Difficulty Level 4

Difficulty Level 4

Difficulty Level 3

Difficulty Level 3

Difficulty Level 2

anuit Banyalbufar wandel je langs de kust en bereik je de
smokkelaarshaven Port d´Canonge. Vanaf hier ga je door den-
nenbossen het achterland in en bereik je Esporles.

Je daalt af door een licht dennenbos naar de zee. Hier
volg je de kustlijn naar een verwoest smokkelpad.

Het pad leidt je langs de kust, langs kleine gehuchten en ontel-
bare schuilplaatsen. Wandelend door olijfboomgaarden bereik je 
de haven van Soller. 

e wandeling brengt je vanaf Banyalbufar langs de kustlijn naar de 
smokkelhaven, naar Esporles, en terug naar Banyalbufar.

Je beleeft een op en top romantische tour langs de aanlegplaat-
sen van de smokkelaars en volgt een vervallen
pad langs de kustlijn.

Vanaf Deiá zak je af op zeeniveau en wandel je langs de kust 
naar Port Soller. 

Details over de tocht

Details over de tocht

Details over de tocht

Details over de tocht

Details over de tocht

Details over de tocht

Afstand
ong.  13.5 km

Afstand
ong.  9.5 km

Afstand
ong. 10.8 km

Afstand
ong.  20,5 km

Afstand
ong.  11 km

Afstand
ong.  9,8 km

Tijd
ong.  4 h

Tijd
ong.  3,5 h

Tijd
ong.  4 h

Tijd
ong.  6 h

Tijd
ong.  4 h

Tijd
ong.  4:30 h

Op
ong.  570 m

Op
ong.  520 m

Op
ong.  475 m

Op
ong.  880 m

Op
ong.  360 m

Op
ong.  480 m

Vanaf
ong.  510 m

Vanaf
ong.  550 m

Vanaf
ong.  505 m

Vanaf
ong.  880 m

Vanaf
ong.  500 m

Vanaf
ong.  550 m

Difficulty Level 2

Difficulty Level 3

Difficulty Level 4

Difficulty Level 2

Details of journey

Reisafstand
ong.  34 km

Reistijd
ong.  0,5 h

Details of journey

Reisafstand
ong.  10 km

Reistijd
ong.  0:15 h

Details of journey

Reisafstand
ong.  34 km

Reistijd
ong.  0,5 h

Details of journey

Reisafstand
ong.  9 km

Reistijd
ong.  0,1 h
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Catering
breakfast

Individuele vlucht terug naar huis.

Dag 7 Afscheid van Mallorca

Vanaf de Mirador de ses Barques leidt het pad je langs oude
boerderijen, over eenzame bergkammen en door oude bossen 
tot Cala Tuent.

Details over de tocht

Dag 5 De eenzaamheid van de kust

Afstand
ong.  9.7 km

Tijd
ong.  4 h

Op
ong.  335 m

Vanaf
ong.  745 m

Catering
breakfast, dinner

Accommodatie
3- or 4-star hotel or similar, 
depending on the category booked. 

Difficulty Level 4

Difficulty Level 3

Het pad begint in Port Soller en voert je omhoog tot aan de 
Mirador de ses Barques. Je loopt langs de
Noordkust en bereikt het eenzame Cala Tuent. 

Details over de tocht

Afstand
ong.  13,5 km

Tijd
ong.  5 h

Op
ong.  860 m

Vanaf
ong.  840 m

Difficulty Level 2

Details of journey

Details of journey

Reisafstand
ong. 10 km

Reisafstand
ong. 54 km

Reistijd
ong.  0,1 h

Reistijd
ong.  1 h

Een bijzondere dag, een bijzondere tour staat u vandaag te wach-
ten: geniet van de stilte in Sa Calobra en van eenzaamheid in Tor-
rent Pareis! Een natuurlijke wonder van ongelooflijke schoonheid, 
een kloof met een legendarische reputatie en vooral de belicha-
ming van smokkel op Mallorca. Afhankelijk van de moeilijkheids-
graad kun je door de Torrent wandelen naar Escorca (SKG IV) of 
van de kloof genieten zo ver als je wilt. Je vindt in je reisdocumen-
ten de belangrijke informatie voor je reisplanning.

Dag 6 Sa Calobra en Torrent de Pareis

Catering
breakfast

Accommodatie
3- or 4-star hotel or similar, 
depending on the category booked. 

Details of journey

Reisafstand
ong.  54 km

Reistijd
ong. 1 h


