De sælges fisk i alle
afskygninger på Santa
Catalina markedet.

Santa Catalina markedshal.

Eksotiske lækkerier på Restaurant De Tokio a Lima.

Hotel Can Alomar.

MALLORCA

Den bedste terrasse i Palma og andre gode
madsteder
Det mest spændende køkken og den skønneste restaurant er De Tokio a Lima og er
beliggende på terrassen på hotellet Can
Alomar. Her er der fokus på gode, rå ingre-

Mallorca er storslået på mange måder. Hovedstaden Palma er smuk, interessant og indtagende og man kan sagtens lunte rundt en dags tid og iagttage den fascinerende by, mens man
nyder lidt til ganen. Den sydvestlige del på Mallorca med sin naturskønne områder, strande,
calaer, som er små hyggelige bugte med blåt hav, fantastiske restauranter og lækre hoteller er
klart at foretrække, hvis man vil opleve lidt mere af solskinsøen.
Af Charlotte Mielko – Foto Charlotte Mielko og PR fotos

Af Charlotte Mielko – Foto Charlotte Mielko og PR fotos
Værd at opleve i Palma
Palma kan sagtens opleves på en dag, her
er masser af fine kunstmuseer, den fascinerende katedral, havnen og de skønne områder i byen som Santa Catalina, hvor der er
en stor mad hal med åbent om formiddagen, boheme caféer, fantastiske konditorier
og en super cool stemning om aftenen.
Sa Gerriera ligger længere nordpå i Palma
og er det gamle håndværkerområde med
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cool små butikker, vegetarrestauranter og
små hyggelige barer. Den gamle bydel ved
katedralen er utrolig stemningsfuld med
sine smalle stræder, fine kirker og smukke
ejendomme og her er små finurlige butikker,
hvis der skal handles souvenirs med hjem.

Shopping
Palma byder på de bedste shopping muligheder og her kan man finde skønne mallor-

cinske delikatesser hos Gourmet Sardegna
SRL, chokolade hos Chocolat Factory, spanske kædebutikker som Zara og Mango og
så er der Kling - Palmas sejeste butik med
masser af lækkert tøj til ham og hende fra
Rick Owens, Yohjii Yamamoto og lækre accessories og duftlys. En god strandtaske i
siv fås flere steder med fine læder detaljer
og er et must til stranden og også en god
souvenir.

Terrassen på Hotel Can Alomar.
Miro Museet i Palma.

Pool på tegterrassen.

dienser og en fusion af det japanske køkken, der møder det peruvianske og diverse
middelhavsretter med et twist.
Nyd et glas Rigol, som er en fantastisk cava
fra Barcelona, mens du nyder udsigten fra
terrassen over smukke Paseo del Borne.
Hvis man vil bo centralt og skønt i Palma er

det også stedet med jazucci på tagterrassen og fantastiske komfortable værelser.
Restauranterne Tast har noget af det bedste tapas i Palma og har to restauranter beliggende meget centralt, ligeledes Bocalto
som også har et spændende spansk køkken, samt stort tapas udvalg.
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Imponerende flot allé på vej op til luksushotellet
Castell Son Claret.
Beach club Gran Follies.

Wilsons tartar anretning.
Michael Wilson foran sin restaurant.

Wilsons er en ny nordisk restaurant og bar,
som danskeren Michael Wilson åbnede
i foråret på den smukke plads Plaza de
Frédéric Chopin. Han har dansk køkkenchef, som forstår at lave nogle delikate retter og med nyt menukort hver uge.

Fra Palma og vestover mod Andratx
Der er flere skønne perler på vej mod Andratx, turen fra Palma tager 30 minutter,
hvis man kører direkte. Den glamourøse by
Port Portals med en af Mallorcas smukkeste
havne ligger midt imellem og byder på en
skøn strand med dybt vand, så snart man
træder ud, lækkert sand og alskens butikker og restauranter.
Her kan man nyde en god pizza hos Diablitos, mens man nyder synet af de fantastiske
både, der ligger i denne havn. Hvis man er
til sushi er Tahini stedet og hvis man vil bo
her, er det hippe hotel OD PORT PORTALS

Puerto Portals.
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Hotel Od Port Portals.

et sjovt sted at bo og hotellet holder nogle
gedigne skybar fester med god live musik.
Konceptet ’Burger meets gin’ er en festlig
event her hver fredag i sommerhalvåret,
som er amerikansk køkken der møder en
engelsk klassiker.
Videre over mod Andratx ligger den fine
cala, Cap Falco, som er et af de skønneste
badesteder og Port Adriano, en kunstig
havn, designet af Philippe Starck med dyre
butikker og restauranter.
Helt klart et besøg værd, nyd synet at de
smukke både og her er også en skøn lille
beachclub ’Coast’. Sanzibar er stedet at
spise, de har to restauranter med både klassiske tyske retter med et Middelhavs twist,
men også en god japansk restaurant ud
mod beachclubben.
Cala Llamp ligger lige øst for Port d’Andratx
og med beachclubben Gran Follies byder
den på flere skønne muligheder for yoga,
paddle surfing, snorkling, mad og solbadning både i hav og i den skønneste kølige
saltvandspool.
Beachclubben har også en skøn restaurant,
hvor man kan bestille takeaway, og hvis
man er ankommet med båd kan man få
maden sejlet ud.

Restaurant Zaranda.

Den smukke have på Castel Son Claret.

Zaranda’s signaturret.

Port d’Andratx er et gammelt, hyggeligt fiskerleje i naturskønt område omkranset af
høje bjerge og med Andratx beliggende i
baggrunden.
I dalen er der palmer, mandel- og pinjetræer, der alt sammen med til at gøre dét til et
af de smukkeste og naturskønne steder på
Mallorca.

Man ser den dramatiske bjergkæde Tramuntana, som rejser sig lige nord for byen
Andratx, her er flere smukke vandreture,
ja selv en mindre camino har sit udspring
i området.
Byen har en naturlig havn med en fantastisk
flot indsejling, en skøn lang havnepromenade med et stort udvalg af restauranter og
butikker indenfor en kort radius.
Her er den smukkeste solnedgang over
bugten, delfinerne springer ude i de omkringliggende bugter og hvis man er så

Naturhavnen i Port d’Andratx.

Promenaden i Port d’Andratx.

Et af øens bedste spaer ligger også her Bellesa de Claret, hvis man vil forkæles lidt.

Fiskerlejet Port d’Andratx

heldig at sejle i området, ser man dem ofte.
Om foråret blomstrer mandel- og citrustræerne og man kan vandre, dyrke sport og
opleve byen, der ligger i læ af de enorme
bjerge og har mange solskinsdage om året.
Om sommeren kan man leje en båd, bade
og midt i juli står byen på den anden ende,
når de lokale fejrer havgudinden Carmen,
der skal gøre havet frugtbart og forsyne de
lokale fiskere med god fangst. Ja fire dages
havnefest holder de midt i juli.

To-stjernet Michelin

Burger menuen hos Od Port Portals.

Cala Llamp.

Castell Son Claret er et æstetisk sanseparadis
og et luksushotel, hvis man er til at få vækket alle sine sanser, leve og spise rigtig godt.
Slottet er beliggende i Calvia, der ligger tæt
på Andratx, men dog lidt inde i landet. Zaranda er øens eneste to-stjernede Michelin
restaurant, som er en fantastisk oplevelse
med en snert nordafrikansk inspiration.

Suite i luksushotellet Castel Son Claret.
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Sant Elm.

Øen Dragonera.

Sant Elm og omegn
Sant Elm ligger lige nord for Port d’Andratx
og er et af de skønneste steder om sommeren på Mallorca.
Smukke kulørte Art Deco huse ligger ud
mod Middelhavet langs den lille gågade
gennem byen, der også byder på gode restauranter specielt La Cocotte og Na Caragola – begge har åbent hele året.
Hvis man ønsker at kombinere den smukke
natur med det azurblå middelhav er en
sejltur til øen Dragonera helt fantastisk.
Båden afgår fra Sant Elm og sejlturen tager
30-40 minutter. Øen er et naturreservat og
er kendt for sin specielle natur og et rigt
dyreliv – især fugle og mængder af firben.
Omridset af Dragonera ligner en lille drage,
heraf dens navn.
Ellers er en tur langs vandet nord for Andratx en meget smuk tur, turen byder på
bjergkørsel, betagende udsigtspunkter og
besøg i byerne Estellencs, Banyalbufar, Valdemossa og Deïa.
Hvis man kører op til Deïa, der er en af de
skønneste byer nordpå langs kysten ligger
hotellet Ca’s Xorc, som er et af de mest romantiske og stille spots på Vestmallorca i
Sollér dalen med store haver, terrasser og

skøn pool. Hotellet er en gammel olivenlund omgivet af citrontræer med en finca
bygget i 1790 – meget idyllisk.
Asbæks berømte galleri CCA ANDRATX er
også et must og ligger lige efter Andratx.
Det idylliske sted er et af Europas førende
på moderne nutidskunst.
I kunstverdenen er stedet kendt for, at
utallige kunstnere fra hele verden årligt
arbejder i de tilhørende studier. Kunstudstillingen og bygningerne på 4.000 m2, må
man ikke gå glip af. Stedet rummer også en
skøn café, hvis man skulle have behov for
et kunstbreak.

Bo i Port d’Andratx
Port d’Andratx har ikke mange hoteller,
men det er forholdsvis let at finde lejligheder eller huse man kan leje på airbnb.
Det mest eksklusive i byen er hotel Villa
Italia med suveræn beliggenhed i starten
af La Mola og med udsigt over indsejlingen til selve byen. Det er ny renoveret med
skønne store værelser, suiter, smukt pool
område, spa og skøn restaurant. Det var et
af Lady Dianas ynglings spots.
Andre hoteller i byen er Brismar helt centralt beliggende og Mon Port og La Pergola
over mod lystbådehavnen, men dog lidt
tilbagetrukket.

Gode spisesteder i Port d’Andratx

Majorcinske specialiteter på La Cocotte.
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Media Luna byder på lækkert italiensk
køkken med lækre retter inspireret af sæsonens fisk, kød og grøntsager. Her sidder
man med overblik over lystbådehavnen,
restauranten er indrettet på et gammelt
badehotel med panorama vinduer og et
smukt view over hav og både. Prøv deres
pasta, alt er hjemmelavet og noget af det
bedste i Europa.
Mallorcinsk køkken byder på lækre lokale

Annonce
Media Luna med udsigt over marinaen.

fisk, lam, oliven, mandler og citrusfrugter.
Tapas er ej at forglemme og helt sublimt på
Bon Profit.
Mar Bleu og Rocamar er de gode fiskerestauranter i byen og ligger eksklusivt på
promenaden.
Barerne Tim’s og Mitz & Mitz er hyggelige
små barer, der serverer fantastiske cocktails, let mad og byder på skøn lokal stemning, meget ofte med live musik. Cappuccino er en lidt mere mondæn eksklusiv café
med egne CD og musik udgivelser.
»«

REJSEFAKTA OG TIPS
SAS, Norwegian og Air Berlin flyver direkte til Palma og her lander man i lufthavnen nordvest for Palma, 10 minutters kørsel fra hovedstaden.
Taxaer koster knap det halve som herhjemme.
Det er let at leje bil på øen, men tjek
med forsikringer og om hvordan man
skal aflevere bil, om det er med eller
uden benzin.
De prøver at tage betalt for alt, så vær
OBS på biludlejningsfirmaerne.
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