Pressemeddelelse
111 steder ... ødelægger alle dine fordomme
om Mallorca
Mallorca har i årtier været et yndet feriemål for danske rejsende, og
når det igen bliver muligt at rejse til udlandet, vil øen være et af de
første rejsemål, gæsterne vender tilbage til. Det er der mindst 111 gode
grunde til, for øen Mallorca har langt mere at byde på, end de fleste ved.
Den rige historie, det mangfoldige kulturliv og det smukke landskab
giver mulighed for mange spændende oplevelser, der ligger langt fra de
fyldte badestrande.
Troede du, at Mallorca var grisefester og grimme hoteller? Så vil 111 steder på Mallorca som
du skal se vise dig, at den ø, som vi alle tror, vi kender, byder på meget mere end de fleste
ville forvente. Vil du gerne opleve et unikt landskab på cykel eller kaste dig ud i et spændende
storbyliv, er Mallorca det rette sted. Interesserer du dig for historie, hellige steder eller
moderne kunst, vil du ligeledes blive overrasket over, hvor meget der er at opdage.
Blandt de mange oplevelser kan du:
•
•
•
•
•
•

Tage på en rejse til jordens indre i drypstenshulen Cuevas de Artà
Se på international og mallorcinsk moderne kunst i et kulturcenter med danske rødder
Mærke historiens vingesus på en romersk bro fra 400-tallet
Besøge en feministisk skulptur- og kunsthave, der hylder stærke mallorcinske kvinder
Smage på lokale vine efter en tur med lilleputtoget ’Vinekspressen’
Tage på en 14 km lang pilgrimsvandring til ære for Den Sorte Madonna

Rüdiger Liedtke er både forfatter og fotograf til denne bog. Han er erfaren journalist og
forfatter med et godt blik for sjove detaljer og de steder, som også de lokale beboere sætter
pris på.
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