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INLEIDING
Mallorca biedt veel meer dan massatoerisme. Het heeft uitstekende
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in het kort

Mallorca is zijn imago aan het veranderen. Het wil het
stempel ‘goedkoop en gezellig’ kwijt en kiest voor een
nieuwe aanpak. De hoge appartementencomplexen
worden afgebroken en vervangen door bomenrijke
boulevards. Herenhuizen en landgoederen worden
verbouwd tot elegante hotels. Toeristen worden aangemoedigd in de winter te komen om te wandelen, fietsen en golfen en deel te nemen aan de culturele attracties op het eiland. Het eiland dat aan de wieg stond van
het massatoerisme, stoot dat type toerisme nu af.
De afwisseling is enorm op dit kleine eiland. Je kunt
de ene dag op het strand liggen en de volgende door de
bergen wandelen. Kastelen, grotten, mooie landschappen, verborgen baaien – je vindt hier alles wat je je maar
kunt wensen tijdens een vakantie.
Uiteraard zijn er geen ‘onontdekte’ plekjes meer,
want zelfs de kleinste dorpen leunen zwaar op toerisme. Maar als je de hoofdwegen verlaat en de schilderachtige dorpjes op de vlakte en de pijnboomwouden
in trekt, vind je een Mallorca dat radicaal afwijkt van de
bekende plaatjes.

GEOGRAFIE
n Mallorca is het grootste eiland
van de Balearen, dat verder
bestaat uit Menorca, Ibiza en Formentera.
n Mallorca meet van oost naar
west 100 km en van noord naar
zuid 75 km.
n Mallorca ligt 200 km uit de oostkust ten zuiden van Barcelona.
n Mallorca heeft 555 km kustlijn
en 80 stranden.
n De rotsige eilanden Cabrera en
Sa Dragonera zijn broedplaatsen
voor zeevogels.
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n De Serra de Tramuntana en de Serra
de Llevant zijn twee bergketens met
ertussen een vruchtbare hoogvlakte.
n Palma heeft een gemiddelde dagelijkse maximumtemperatuur van 21,4 °C,
en op jaarbasis gemiddeld 7 uur zon per
dag.

TOERISME
n In 1966 ontving Mallorca 1 miljoen
toeristen, in 1978 3 miljoen en in 2009
8,9 miljoen, van wie 36 procent uit Duitsland,
24 procent uit Groot-Brittannië en 18 procent uit
Spanje.
n Op drukke dagen in de zomer landen meer dan
700 vluchten (met soms wel ruim 100.000 passagiers) op de luchthaven van Palma.
n Mallorca heeft 278.000 hotelbedden en 58.000
in appartementen.
n Er zijn genoeg restauranttafels om dagelijks een
kwart van de bevolking te laten eten.

TAAL
n De officiële talen zijn Catalaans en Spaans. De
laatste decennia heeft het Catalaans een sterke
opmars gemaakt en het is de voorkeurtaal op
school en in de lokale politiek.
n De meeste mensen spreken Mallorquín, een
Catalaans dialect.

BEVOLKING
Van de 866.000 inwoners leeft ongeveer de helft
in de hoofdstad Palma. Andere grote plaatsen zijn
Manacor (36.000) en Inca (26.000). De bevolking is
sinds 1950 verdubbeld, mede vanwege grote aantallen immigranten – vooral Duitsers en Britten en
mensen uit Latijns-Amerika en Noord-Afrika.

IN HET KORT
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Praktische tips
TOERISTENBUREAUS
(Oficinas de Información Turistica – OIT; www.palmavirtual.es)
Palma
BPlaça de la Reina 2, Palma 07012 C971 173990
BCa’n Solleric, Passeig des Born 27, Palma 07012 C902 105365
BParc de les Estacions, Palma 07002 C902 102365
Palma Nova
BPasseig de la Mar 13, Calvià 07181 C971 682365
Port d’Alcúdia
BPasseig Maritim 68, Alcúdia 07410 C971 547257
Port de Pollença
BCarrer de les Monges 9, P
 ollença 07470 C971 865467
Sóller
BPlaça d’Espanya, Sóller 07100 C971 638008
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)
België C93 4677080 (Barcelona) C +34 609 661 000 (noodnummer
buiten de openingsuren), www.diplomatie.be/barcelona.nl

fooien
ja 3 Nee 5
Restaurants (bediening niet inbegrepen)
Cafés/bars (bediening niet inbegrepen)
Taxi’s
Kruiers
Kamermeisjes
Garderobe
Toiletten
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3
3
3
3
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10%
wisselgeld
10%
11
11
wisselgeld
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Alcúdia
Een prachtig gerestaureerde ommuurde stad op
de plaats van een Romeinse
nederzetting, met overblijfselen van Romeinse huizen
en een amfitheater.
De vroegere haven is inmiddels uitgegroeid tot een
aparte stad (P150) en toeristenoord, maar het oude Alcúdia is een historische plek: een doolhof
van nauwe straatjes, ingesloten door
gerestaureerde middeleeuwse vestingwallen. Er waren hier Griekse en
Fenicische nederzettingen, maar de
stad beleefde haar hoogtijdagen in de
2e eeuw v.C., toen de Romeinen er
de hoofdstad van maakten: Pollentia
(‘macht’). In de 6e eeuw n.C. werd de
stad verwoest door de Vandalen, maar
onder de Moren begon een nieuwe
periode van bloei toen ze al-kudia (‘stad
op de heuvel’) bouwden. De muren
die je nu ziet, zijn toegevoegd na de
Spaanse verovering in de 14e eeuw.
Je komt de stad binnen door een van
de twee stadspoorten – de Portal del
Moll, Alcúdia’s symbool – waar twee
vierkante torens en twee palmbomen
als wacht staan. De nauwe straten van
het oude stadsdeel en vooral de Carrer
d’en Serra vormen een goed beeld van
Palma’s Arabische wijk.
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Gemarkeerde wandelroutes vanaf de
parochiekerk Sant Jaume leiden naar drie
interessante plekken. Het dichtst bij de stad
liggen de overblijfselen van het Romeinse
Pollentia, Ciutat Romà; vlakbij bevinden
zich het goed geconserveerde Teatre Romà
(Romeins amfitheater) en het Oratori de
Santa Anna, een van Mallorca’s oudste kerken. Na dit bezoek kun je meer informatie
over de Romeinse overblijfselen vinden in
het Museu Monogràfic de Pollentia naast
de parochiekerk. Afhankelijk van je trek
in souvenirs en kunstnijverheid kun je op
marktdagen Alcúdia bezoeken (of mijden).
A8B ERestaurant Sa Plaça (22)
GVanaf Palma/Port d’Alcúdia NMarkt di, zo
Ciutat Romà
DMei-sept di-zo 9.30-20; okt-apr di-vr 10-16,
za-zo 10-14 uur JVoordelig
Museu Monogràfic de Pollentia
BCarrer Sant Jaume 30 C971 547004;
www.pollentia.net DMei-sept di-zo 11-14, 16-19;
okt-apr di-vr 10-16, za-zo 10-14 uur JSamen met
Ciutat Romà

ALCÚDIA
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De leukste winkels
Palma is een vibrerende kosmopolitische stad met enkele
voortreffelijke boetieks, antiekzaken en brocantes en delicatessenwinkels. De wijk rond de Passeig des Born is verzadigd
van enorme kledingzaken, terwijl er een reusachtig nieuw winkelcentrum is, het Centro Comercial Porto Pi in Avinguda de
Gabriel Roca, ongeveer 2 km zuidwestelijk van het centrum.
Camper
Innovatieve schoenontwerper, beroemd om zijn hippe en toch
comfortabele schoenen.
BAvinguda Jaume III 1 C971 722658; www.camper.com

Can Frasquet
Een prachtige banketbakkerij met een mooi barokinterieur en een
ongelooflijke selectie aan bonbons, torrons (nougat), cakes en alles
wat zoet en kleverig is.
BCarrer Orfila 4 C971 721354

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

Fom 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

Joieria Colon 9
Een van Palma’s voornaamste juweliers, voor prachtig bewerkte
zilveren oorringen en halskettingen.
BCarrer Colon 9 C971 213838
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Palma
De Arabieren zeggen Medina Mayurqa, de Mallorcanen Ciutat
(Stad), maar eigenlijk is Palma genoemd naar de Romeinse
stad Palmaria. Hier kun je bijna
letterlijk de verschillende fases
van de eilandgeschiedenis blootleggen. De Romeinse stad bestaat
nog, zo’n 2 m onder de grond.
Bewoners van huizen bij de kathedraal vinden nog steeds Romeinse
overblijfselen. De kathedraal is
op een moskee gebouwd die
daarvoor weer een Romeinse tempel was; het koninklijk paleis
Lluc
verving een Arabische alcázar.

Alcúdia

De stad die je nu ziet, is echter niet oud. De boulevards La Rambla
Sóller
en Passeig des Born
zijn in de 19e eeuw aangelegd op een opgeCastell
droogde rivierbedding. De wallen
die om de stad lagen werden
afgebroken en er kwam een d’Alaró
ringweg voor in de plaats: Las Avingudas. Voor
de brede weg langs het water, Passeig Maritim, werd
Deià
pas in 1950 een strook zee drooggelegd.
De belangrijkste bezienswaardigheden bevinden zich binnen de
voormalige wallen, vooral ten noorden en oosten van de kathedraal. Als je door de steegjes van de Arabische wijk dwaalt en door
de smeedijzeren hekken en zware houten deuren gluurt, ontdek
je prachtige patio’s, met stenen trappen, galerijen en
arcades. Maar je moet Palma ook absoluut vanaf het
water bekijken, met de kathedraal en het Palau
de l’Almudaina die trots uittorenen boven de
verdedigingswallen van de oude stad. De late
middagzon zet de zandstenen gevels in een
Palma:
gouden gloed.
La Seu
Es Baluard
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