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CABRERA

FORSLAG TIL UDFLUGTER
1. La Reserva, Puig de Galatzo
2. Finca Son Bordils
3. La Granja
4. Deia
5. Sóller (Puerto de Sóller)
6. Valldemossa
7. Manacor
8. Cap de Ses Salines
9. S’Albufera
10. Capocorp Vell

Mallorca måler 3.640 km² og har cirka 870.000 indbyggere. Hovedbyen hedder
Palma de Mallorca. En lejebil er bekvemt, hvis du gerne vil se dig omkring i dit eget
tempo; måske finde din egen favoritstrand, tage ud i naturen, besøge Palma eller en
af øens mange små landsbyer langt fra de store veje. Mallorca byder på masser af
oplevelser – lej en bil hos AVIS og tag på opdagelse!
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I bil på Mallorca
på egen hånd

11. Ses Covetes/Es Trenc
12. Inca
13. Pollensa (Puerto de Pollensa)
14. Formentor
15. Capdepera
16. Puig San Salvador
17. Estellencs
18. Cuevas Hams
GOD TUR!
I SAMARBEJDE MED

1. La Reserva, Puig de Galatzo. Unikt
naturreservat i byen Puigpunyent med
over 2,5 millioner m² enestående natur.
Her findes mange forskellige dyrearter
og vandrestier, som fører dig forbi mere
end 30 vandfald, inden du når den åbne
plads, hvor du kan nyde barbecue og
forfriskninger.
2. Finca Son Bordils.En af Mallorcas ældste vinbodegaer. Her kan du prøvesmage
nogle af øens egne vine og høre mere om,
hvordan vinen bliver fremstillet i dag med
moderne hjælpemidler men i henhold
til de samme traditioner, som da fincaen
blev bygget i 1433. Bodegaen ligger uden
for Inca på Ctra. Inca-Sineu (4,1 km).
3. La Granja. Tag væk fra den moderne
hverdag og se, hvordan befolkningen levede før i tiden. På den mallorcinske gård
La Granja har tiden stået stille i 200 år. På
gården arrangeres der bl.a. folkedans og
lege for alle aldre.

4. Deià. Også kendt som kunstnerbyen.
Deià har 500 indbyggere, og man siger, at
90 % af disse er kunstnere eller forfattere.
Byen lokker desuden kulturelle superstjerner til fra hele verden. Her finder du
også den største koncentration af gode
restauranter pr. indbygger. En charmerende by med en herlig atmosfære, som
anbefales af mange tidligere besøgende.
5. Sóller (Puerto de Sóller).Appelsindalen. Så snart du nærmer dig byen Sóller,
forstår du, hvor dette navn stammer
fra. Havnebyen Puerto de Sóller er en
gammel, hyggelig fiskerby, som til trods
for, at den er vokset meget og i mange år
har været påvirket af turisme, alligevel har
beholdt en stor del af sin charme.
6. Valldemossa. Mallorcas perle. En af
Mallorcas absolut smukkeste byer. Her
kan du besøge La Cartuja-klostret (som i
dag også er kendt som Chopin-museet)
og Michael Douglas’ museum Costa Nord,

hvor du kan høre historien om det nordlige Mallorca.
7. Manacor. Manacor betyder hånden på
hjertet. Det er i denne by, som er Mallorcas andenstørste, du kan besøge perleforretningen Majorica. Her findes der masser
af forskellige Majorica-perler, som siges
at være nogle af verdens bedste kunstigt
fremstillede perler. Du kan også se dele af
fremstillingen, og du finder sikkert en fin
souvenir til at tage med hjem.
8. Cap de Ses Salines. Mallorcas sydligste spids er blandt de mest uforstyrrede steder på hele øen. Det skyldes, at
grunden rundt omkring ejes af den rige
finansfamilie March, som har sat sig imod
byggeriet af veje ned til strandene. Herfra
kan du se øerne Conejera og Isla Cabrera
i horisonten. Ude på halvøen er der flere
søer og laguner med et rigt fugleliv.
9. S’Albufera. Naturpark siden 1988. Et
ca. 2.000 hektar stort vådområde med
over 1.500 forskellige plantearter. Området er ideelt for svømmefugle og vadefugle, og ornitologer har her fundet mere
end 250 forskellige fuglearter.

10. Capocorp Vell. Et af urbefolkningens,
dvs. slyngekasternes, bedst bevarede
bosteder. Det sætter let gang i forestillingen om, hvordan de egentlig levede.
Man mener, at grundlæggelsen af denne
bebyggelse fandt sted allerede i 1000-tallet f.Kr.
11. Ses Covetes/Es Trenc. Øens smukkeste strand, som består af hvidt og
finkornet sand med helt krystalklart vand.
Stranden plejer desuden ikke at være
så overrendt som mange af de andre
strande. Området, som er beskyttet mod
bebyggelse, ligger helt uberørt hen. Nudistbadning er tilladt.
12. Inca. Mallorcas tredjestørste by er
kendt vidt omkring for sin skind- og læderproduktion. Kommer du forbi byen på
en torsdag, skal du benytte chancen for at
opleve Mallorcas største marked.
13. Pollensa (Puerto de Pollensa). Ligger
i den frugtbare dal Vall d’en Marc. Det
var Mallorcas første befolkede område.
Pollensas største seværdighed er kapellet
El Calvario, som ligger på bjergtoppen af
samme navn, Puig de Calvario. El Calvario
betyder korsfæstelsesvejen og hentyder

til Jesu vej til Golgata. En stentrappe med
365 trin, som symboliserer årets dage,
fører frem til kapellet.
14. Formentor. Vidunderlig udsigt fra
Mallorcas nordligste punkt. Stands ved
udsigtspunktet Es Colomer. Her kan du
nyde den smukke udsigt ved at følge
stentrappen ned til en specielt anlagt
afsats.
15. Capdepera.Fra middelalderen og
helt frem til 1800-tallet var Capdepera
et yndet opholdssted for pirater. Slottet,
som stammer fra 1200-tallet, anses for
at være Mallorcas mest imponerende
fæstning. Her gemte byens befolkning sig,
når piraterne kom op langs kysten. Fra
kirken Nuestra Senyora de la Esperanzas
flade tag kan du se ned langs kysten.
Murene og de firkantede tårne, som blev
bygget i 1300-tallet, er så kraftige, at man
sagtens kan forstå, at de må have ydet
god beskyttelse.
16. Puig San Salvador. Imponerende udsigt ud over Mallorcas østkyst. Her ligger
klostret Santuari de Sant Salvador med
en overdådigt udsmykket kirke. Klostret
gemmer desuden på hundredvis af gaver

fra taknemmelige mennesker, som gennem tiden har fundet sikkerhed her.
17. Estellencs. Der bor omkring 400
indbyggere i denne typiske mallorcinske
by, som endnu er ret upåvirket af omverdenen. Byen ligger isoleret for foden
af Galazo-bjerget (i 1.025 meters højde)
og er meget populær blandt malere og
andre kunstnere.
18. Cuevas Hams. Disse grotter ligger et
par kilometer uden for Porto Cristo. Drypstensformationerne er meget smukke,
og de mange små og store drypsten er
oplyst. Rundturen i grotterne afsluttes
med klassisk musik fra en robåd, som
stille glider ind på en underjordisk sø.

