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MALLORCA
Mallorca heeft prachtige 

stranden en drukke  
resorts, maar het ruige 

bergachtige binnenland is 
ongerept, met historische 
steden gelegen te midden 

van bergtoppen en 
pijnboombossen.

Palma is een bijzonder 
prettige stad en barst van 
het culturele leven. Het 
Spaanse klimaat zorgt 

gegarandeerd voor een 
heerlijke zonvakantie.

• De Top10�selectie van 
onbetwiste hoogtepunten

• De beste hotspots:  
van de mooiste stranden 
tot de fraaiste uitzichten

•Verken het eiland  
per regio

• Met stadswandelingen 
en insider tips
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34 TOP 10-SELECTIE

De top-10 
selectie
1 Monasterio de las 
 Descalzas Reales  36 - 37

2 Museo de América  38 - 39

3 Museo Lázaro Galdiano  40 - 41

4 Museo Nacional Centro 
 de Arte Reina Sofía  42 - 43

5 Museo del Prado  44 - 45

6 Museo Sorolla  46 - 47

7 Museo 
 Thyssen-Bornemisza 48 - 49

8 Palacio Real  50 - 51

9 Parque del Retiro  52 - 53

10 Plaza Mayor  54 - 55

Top 10-
selectie
1 Alcúdia 36 - 37

2 Cap de Formentor 38 - 39

3 Castell d’Alaró 40 - 41

4  Sa Calobra 42 - 43

5 Deià 44 - 45

6 Es Baluard 46 - 47

7 Lluc 48 - 49

8 La Seu (kathedraal Palma) 50 - 51

9 Sollér 52 - 53

10 Valldemossa 54 - 55
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74 DE BESTE HOTSPOTS

w
an

de
lin

g langs de kust
Deze wandeling langs de kust in Palma is het mooist 
in de vroege ochtend, als de stad ontwaakt en de 
vismarkt tot leven komt. Laat op de dag kan ook, bij 
zonsondergang, als de bars vollopen en kasteel en 
kathedraal in de schijnwerpers staan.

Start in het Parc de la Mar en kijk naar de kathedraal 
die zich weerspiegelt in een meertje. Steek de Avin-
guda d’Antoni Maura over om in de Passeig Sagrera te 
komen.

Deze korte laan met bomen is genoemd naar de archi-
tect van La Llotja. Je passeert er diverse interessante 
gebouwen: eerst La Llotja (P90), Palma’s meesterwerk 
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75LANGS DE KUST

in gotische stadsarchitectuur, en vervolgens de Porta Vella del Moll, 
de oude toegangspoort naar de stad vanaf de zee. Ten slotte het 
Consulat del Mar, het voormalig scheepvaartgericht waar nu de 
Baleaarse regering huist.

Aan het eind van de Passeig de Sagrera steek je de hoofdweg 
over en kom je bij de vissershaven, gemarkeerd met blauwe net-
ten.

In een kleine tuin ten westen hiervan bevindt zich het oratorium van 
Sant Elm, ontworpen als navigatiekapel, later in gebruik als taveerne 
en toen steen voor steen hiernaartoe verplaatst.

Vanaf nu gaat de wandeling rechtdoor. Volg de westelijke kade 
langs de Passeig Marítim en neem de promenade tussen de weg 
en de zee. Parallel aan de promenade loopt een fietspad waar ook 
veel gejogd wordt.

Je passeert de Reial Club Nautic, waar je een deel van de stadsmuur 
en een rij windmolens ziet. Kijk je in de verte omhoog, dan zie je het 
Castell Bellver op de heuveltop liggen. Als je je een stuk verder eens 
omdraait, zie je de kathedraal door een woud van masten. Vanaf 
een steiger tegenover het Auditorium vertrekken de bootexcursies 
door de baai van Palma. Blijf doorlopen tot je bij de jachthaven met 
de luxejachten komt. Net iets verder bevindt zich de handelshaven, 
waar ook de veerboten naar Barcelona, Valencia, Menorca en Ibiza 
vertrekken.

Neem dezelfde weg terug of ga met bus 1 naar de Passeig 
Sagrera.

Afstand 3 km (terugtocht niet meegerekend) 
Tijd 1,5 uur
Beginpunt Parc de la Mar APalma 5a
Eindpunt Club de Mar marina G1
Lunch Taberna de la Boveda (22, P101) BPasseig Sagrera 3 
C971 714863
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58 DE BESTE HOTSPOTS

De leukste winkels
Palma is een vibrerende kosmopolitische stad met enkele 
voortreffelijke boetieks, antiekzaken en brocantes en delica-
tessenwinkels. De wijk rond de Passeig des Born is verzadigd 
van enorme kledingzaken, terwijl er een reusachtig nieuw win-
kelcentrum is, het Centro Comercial Porto Pi in Avinguda de 
Gabriel Roca, ongeveer 2 km zuidwestelijk van het centrum.

Camper
Innovatieve Mallorcaanse schoenenontwerper, die sinds 1975 als 
familiebedrijf wereldwijd bekend is geworden..
BAvinguda Jaume III 5 C971 714635  www.camper.com

Chocolat Factory
Dit is eigenlijk een chocolademuseum, maar deze mooie kleine 
plek biedt meer dan twaalf verschillende soorten chocolade (uit 
Java en Grenada), en ook cakes en desserts.
BPlaça d’es Mercat 9 C971 229493  www.chocolatfactory.com

Forn La Mallorquina
Als Mallorcanen op familiebezoek gaan, doen ze dat niet zonder 
ensaimada mee te nemen. Deze banketbakkerij verkoopt er heer-
lijke zoete, smaakvolle variëteiten van.
BAvinguda Joan March Ordines 12 
C971 296705

Maritim 4 Shoes
Chique schoenenzaak met een keur aan stijlvolle damesschoenen, 
waaronder Paco Gil en Beverly.
BCarrer de la Unió, 7 C971 736471  www.maritim4shoes.com

Multiopticas
Groot aanbod aan zonnebrillen, met alle belangrijke merken.
BPasseig del Born 14 
C971 42 51 51
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59DE LEUKSTE WINKELS

La Montaña
Een Mallorcaanse delicatessenwinkel gespecialiseerd in unieke 
eilandproducten – de sobrasada-worstjes zijn beroemd. Er zijn ook 
huisgemaakte jams, Mallorcaanse wijn, kazen en pâtés.
BCarrer Jaume II 27 C971 712595

Sita Murt
Zeer elegante damesmodezaak. De uit Barcelona afkomstige ont-
werpster Sita Murt staat bekend om het innovatieve gebruik van 
stoffen en elegant breiwerk.
BJovellanos 6 C971 227757

 www.sitamurt.com

Vidrierias Gordiola
De beste glaswaren van het eiland, geblazen in hun fabriek in het 
dorp Algaida. Er zijn stijlvolle wijnglazen en bekers verkrijgbaar, 
alsmede lichtaccessoires, vazen en serviesgoed.
BCtra. Palma - Manacor Km 19 C971 66 50 46

 www.gordiola.com

Mallorca(06)Wat&HoeSelect!2019sat.indd   59 12-11-19   16:20



105HET ZUIDWESTEN

Het zuidwesten
De westkant van Mallorca heeft alle mogelijke geografische 
kenmerken die je op de rest van het eiland ook tegenkomt, 
zoals mooie stranden, drukke plaatsen, een ruigere noord-
kust en schitterende berglandschappen. Delen van de kustlijn 
waren jaren geleden al te toeristisch geworden. De bouw is 
nu meer gereguleerd en vriendelijker voor de omgeving; een 
aantal lelijke hotels is afgebroken en vervangen  
door promenades met palmen.

Palma’s baai is nog steeds populair bij miljonairs, en het 
 nabijgelegen Cala Major is het zomerhuis van koning 
Juan  Carlos en koningin Sofía van Spanje. De 
jachthaven van Puerto Portals ligt vol jach-
ten van rijke sterren en vele beroemd-
heden. Het binnenland is echter 
nog onaangetast en je vindt 
er traditionele Mallorcaanse 
dorpjes, zoals Puigpunyent, 
waar het tempo aange-
naam langzaam is en je het 
gevoel hebt er helemaal uit te zijn.

Andratx

Banyalbufar

Magaluf
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106 VERKEN MALLORCA PER REGIO

ANDRATX
Andratx is zoals vele plaat-
sen iets van de haven af 
gebouwd om piraten uit de 
buurt te houden. Tegen-
woordig plukt de stad daar 
onverwachte vruchten van: 
toeristen stromen de haven 
in en spenderen er hun geld. 
Op de marktdag is het niet 
druk in de haven en kunnen 
mensen er hun gewone 
leven oppakken. Andratx 
is een slaperig stadje dat 
omgeven wordt door sinaas-
appel- en amandelbomen en 
dat alleen op woensdagen 
ontwaakt, als handelaren 
met groente, kaas en vis de 
straten vullen. Als je klaar 
bent met winkelen, klim dan 
naar het hoogste punt van de stad om 
de 13e-eeuwse kerk Santa Maria te 
bewonderen.
A14H ERestaurante Sa Societat (€€), 
Carrer de Juan Carlos I 2a, tel. 971 236566 
GRegelmatige diensten vanuit Palma, 
Peguera en Port d’Andratx NMarkt op wo

BANYALBUFAR
Mensen komen voor één ding naar 
Banyalbufar: het terrasland dat geïr-
rigeerd wordt door kanalen. De Moren 
bouwden deze terrassen cyclopisch 
(zonder specie); ze zijn het bewijs 
van de vindingrijkheid van mensen 
om onherbergzame, steile kliffen 
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30 REISWIJZER

Praktische tips
TOERISTENBUREAUS
Oficinas de Información Turistica – OIT; www.infomallorca.net (hele eiland) 
Palma (www.palmavirtual.es)
BPlaça de la Reina 2, Palma 07012 C971 173 990
BParc de les Estacions, Palma 07002 C902 102 365
Palma Nova
BPasseig de la Mar 13, Calvià 07181 C971 682 365
Port d’Alcúdia
BPasseig Maritim 68, Alcúdia 07410 C971 547 257 
www.alcudiamallorca.com
Port de Pollença
BGuillem Cifre de Colonya s/n,  Pollença 07470 C971 865 467,
www.pollensa.com
Sóller
BPlaça d’Espanya, Sóller 07100 C971 638008, www.visitsoller.com
Plaatselijke bureaus vind je in Cala d’Or, Cala Millor, Cala Rajada, Cala Sant 
Vicenç, Ca’n Picafort, Colònia de Sant Jordi, Magaluf, Peguera, Platja de 
Muro, Port de Sóller, Porto Cristo, S’Arenal, Ses Illetes en Santa Ponça.

CONSULATEN
Nederland C971 716493 (Palma), +34 91 353 7500
België C93 4677080 (Barcelona) C +34 609 661 000 (noodnummer bui-
ten de openingsuren)
B Calle Can Sanç 4 
07001 Palma de Mallorca 
consubelbalears@gmail.com
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31PRAKTISCHE TIPS

FOOIEN

ja   3 Nee   5
Restaurants (bediening niet inbegrepen) 3 10%
Cafés/bars (bediening niet inbegrepen) 3 wisselgeld 
Taxi’s 3 10%
Kruiers 3 1 1
Kamermeisjes 3 1 1
Garderobe 3 wisselgeld
Toiletten 5 

TELEFOON
De meeste openbare telefoons accepteren munten, creditcards en 
telefoonkaarten (tarjetas telefónicas), die verkrijgbaar zijn in postkanto-
ren, kiosken en tabakswinkels. Instructies staan er ook in het Engels 
op.

Alle telefoonnummers in Spanje hebben negen cijfers. De num-
mers op Mallorca beginnen met 971; je moet altijd negen cijfers 
draaien, waarvandaan je ook belt.

Om naar Mallorca te bellen vanuit Nederland of België draai je eerst 
00 34. 

Internationale toegangscodes
Van Mallorca (Spanje) naar:
Nederland: 00 31
België: 00 32
Van Nederland en België naar:
Mallorca / Spanje: 00 34

Alarmnummers
Algemeen alarmnummer 112
Politie (Policía local) 092
Politie (Policía nacional) 091
Brandweer (Bomberos) 080
Ambulance (Ambulància) 061

POST EN INTERNET
Postkantoren hebben wisselende openingstijden, die in elk dorp 
variëren. Om een kaart te versturen kun je de gele brievenbussen 
gebruiken (  www.correos.es).

Het hoofdpostkantoor in Palma aan de Carrer de Constitució 6 is 
geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 20.30 uur en zaterdag 
van 9.30 tot 13 uur (C971 228610).  

In de meeste restaurants en cafés op Mallorca is er gratis wifi. 

.
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Een complete gids voor een vakantie waarmee je zowel de steden als 
de mooiste plekjes in de omgeving kunt ontdekken.

Een compactere gids met de belangrijkste insider tips en ‘must see’ 
plekken van een regio.

Een handzame gids met alle hoogtepunten en plattegronden voor als 
je graag alleen een stad bezoekt.

Onmisbaar voor als je een taal probeert te begrijpen en te gebruiken. 

STAD & STREEK

STEDENTRIP

TAALGIDS

HOOGTEPUNTEN

VOOR ELKE REIZIGER 
DE JUISTE GIDS

WAT 
& 

HOE




