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COMPACT TOURISM. 
Mallorca kombinerar en 
magnifik natur med nya 
designhotell, kultu-
rella sevärdheter och 
bra shopping. Plus ett 
allt bättre utbud för den 
miljökräsne resenären.

av johan lewenhaupt foto johan lewenhaupt, ibl & allower press

Mallorca
Du måste inte semestra hemma på balkongen 

för att vara en miljöschyst turist. Det räcker långt att 
resa lite kortare. På Mallorca, mötesplats för kändi-
sar och trendfolk, kan man njuta av ALLT. Från bra 
shopping och bergsvandring till soliga stränder och 
ekovin. Här är din guide till nya trendiga Mallis. 

Exotisk känsla på nära håll

Grönt, rent & trendigt
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1 stämningEn
I Santa Catalina, Palmas gamla zigenarkvar-
ter där errol Flynn rökte marijuana med fis-
kargubbarna på 50-talet, renoveras det som 
aldrig förr. nattklubbar, bra restauranger, my-
siga hål-i-väggen-barer och topprenoverade 
lägenheter med havsutsikt omgärdar Palmas 
äldsta och bästa fiske- och grönsaksmarknad, 
Mercado de santa Catalina. Intresset för ny-
etableringar i santa Catalina är stort, bland 
annat har Bröderna Olssons vitlöksrestaurang 
på Folkungagatan i stockholm öppnat filial 
här. 

2 shoppingEn
På andra sidan viadukten, i La Lonja, ligger 
Corte Inglés, spaniens nK, och ett flertal ta-
pasrestauranger värda namnet, som La Bove-
da och La Paloma. I stadsdelen ligger även de 
populära svenskhotellen Puro och tres. själv 
kan jag rekommendera Hotel saratoga med 
utsikt över såväl viadukten som havet. Här 
serveras en frukost som gör att gästerna har 
svårt att lämna hotellet. På shoppinggatorna 
Paseo Born och jaime III, i samma område, 
trängs så många exklusiva butiker att Palma 
numera kallas för Lilla Barcelona.

ekoturist, javisst!
u Fullastade charterflyg är bättre än halv-
fulla reguljärplan och korta flygresor är bättre 
än långa – för miljön. Därför är en charterresa 
till Mallorca bättre ur koldioxidsynpunkt än 
många andra resmål.
På GreenSeats webbplats www.greenseat.
com kan du räkna ut din miljöpåverkan och 
klimatkompensera för din flygresa. Att flyga 
Stockholm–Palma de Mallorca tur och retur 
släpper ut 1,1 ton koldioxid och kostar 150 kr 
att kompensera. GreenSeat planterar träd för 
pengarna eller investerar i förnybara energi-
projekt.
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4 matEn
Tar man omvägen över Port de Pollensa bör 
ett besök på godsrestaurangen La Fortaleza 
ingå. Gården är spaniens just nu dyraste fast-
ighet.

Öns bästa köttrestaurang heter La Rueda 
och ligger i den lilla bergsbyn Genova strax 
utanför Palma. Den som väljer nummer 23 
på menyn kommer omgående att inse att han 
eller hon aldrig ätit riktigt mört, välmarine-
rat kött förr. serveras med gudomliga grillade 
grönsaker.

För den som hellre äter vegetariskt finns 
bland annat Bon Lloc och Verd y Blau, båda 
i Palma.

5 VinEt
Vi förknippar kanske inte Mallorca med 
vinodling men det har odlats vin här sedan 
romartiden. när massturismen kom igång pro-
ducerades billiga drycker som serverades på 
grisfester och andra tillställningar där vinets 
kvantitet var viktigare än kvaliteten. Men de 
senaste 20 åren har detta förändrats drastiskt. 
Antalet vingårdar, bodegor, har ökat snabbt och 
vinerna blir bara bättre och bättre. Mallorca 
kan i dag erbjuda ett antal riktigt bra viner.

Den svenske vinbonden stellan Lundqvist 
var den förste som införde modern teknologi 
inom vinbodegorna på Mallorca. Hans santa 
Catarina-viner har fått internationell upp-

det har hänt saker på mallorca. 
slitna höghushotell har rivits, 
naturreservat har skapats och 
byggförbud har införts på en 
tredjedel av öns yta. högklas-
siga butikskedjor och eventföre-
tag har etablerat sig på ön som 
dessutom kan skryta med riktigt 
bra restauranger, ett utbyggt 
järnvägsnät och kilometerlånga, 
välskötta stränder. här får du 
nio skäl att välja mallorca.
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märksamhet och vunnit fina priser.
De största och mest kända vinprodu-

centerna är Macia Batle i santa Maria del 
Cami, josé L Ferrer i Binissalem och Bode-
gas Hereus de Ribas i Consell.

till den ekologiska vingården C’an Fe-
liu utanför Porreras kan man åka en helg 
och arbeta med vinskörden eller med andra 
lantliga sysslor. Första och andra veckan i 
februari blommar mandelträden så att man 
kan tro att man är i Bröderna Lejonhjärtas 
nangiala. www.sondagueta.com. 

Vingården C’an Majoral i Algaida är en 
av Mallorcas pionjärer inom biodynamiskt 
och ekologiskt jordbruk och där man, precis 
som på C’an Feliu, kan köpa gårdens viner på 

plats. under många år har man satsat på att 
skydda det naturliga växt- och djurlivet och 
här finns fågelarter som rödhöns och sköld-
paddsduvor. www.plaillevantdemallorca.es.

6 nöjEn
Golfintresserade söker sig gärna till son 
Vida, golfbanan i Bendinat eller till prin-
sessan Birgittas hemmabana santa Ponsa. 
utbudet av cykel- och bergsklättringsmöj-
ligheter är också stort.
Mallorca har alltså allt utom bra skidåk-
ning. Men snön kan faktiskt bli liggande 
på de högsta bergstopparna i februari 

kändisarna
u Den finns fler stjärnor med bostad 
på ön. Den som vill ägna sig åt kän-
disspotting kan hålla utkik efter Pierce 
Brosnan, Boris Becker, Michael Douglas, 
Cathrine Zeta-Jones, Claudia Schiffer, An-
drew Lloyd Webber, Annie Lennox, kung 
Juan Carlos, prinsessan Birgitta, Anni-Frid 
Lyngstad, Vicky van de Lancken, Dolph 
Lundgren och Micael Bindefeldt. 

Miljömärkt
u Att odla ekologiskt har blivit allt vanligare på 
Mallorca. Miljömärkning av livsmedel är på gång med 
ett sigill med texten Producció agraria ecologica. 2009 
införs ett gemensamt märke i hela EU för ekologiska 
livsmedel. 

Mallorca saknar en enhetlig, oberoende miljömärk-
ning av turism och andra tjänster. För boende används 
begrepp som agroturismo, turismo natural och turismo 
ecologico lite huller om buller. En del hotell klassar sig 
själva som eco mest på grund av att de ligger på landet.

Vings anläggning Sunwing Resort & Spa Cala Bona 
har genomfört ett miljöprogram enligt Svanens kriterier 
och är märkt med EU-blomman, Europas motsvarighet 
till Nordens Svanenmärkning. Sunwing Resort & Spa 
Alcudia arbetar med att skaffa samma miljöcertifiering.

samtidigt som mandelträden blommar nere i 
dalarna. Få resmål i europa kan erbjuda ett 
mer varierat upplägg för högkvalitativ 
compact tourism än Mallorca. själv har jag 
inte hittat något annat ställe som erbjuder så 
mycket på så liten yta. 

7 haVEt
Till de bästa stränderna hör den något öde 
och vidsträckta estrenc och kustremsan sö-
der om Port de Alcudia. Den som satsar på 
barnfamiljstäta Alcudia bör dock undvika de 
turistfällor till restauranger som ligger vid hu-
vudgatan längs stranden. Den kloke beger sig 
till fots eller med taxi de två kilometerna in på 
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så reser du 
u efter Spanairs kollaps är flygalternativen 
på vintern relativt begränsade till reguljärflyg 
med byten i Barcelona eller Madrid. I februari 
startar dock Air Berlin ett direktflyg från Ar-
landa. Från påsk till slutet av oktober flyger 
charterarrangörer som Ving, Fritidsresor, Apollo 
med flera, såväl under långhelger som veckovis. 
Airtours har ofta prisvärda erbjudanden under 
3 000 kronor tur och retur. 

Taxi från flygplatsen in till Palma kostar 
cirka 20 euro plus dricks. Bussen kostar 1.20 
euro.

njut på landet
u La Residencia. Lyxhotell som tidigare ägdes 
av Virgins ägare Richard Branson och nyligen 
utsågs till ett av Spaniens bästa hotell av den 
amerikanska resetidningen Condé Nast Travel-
lers läsare. www.hotellaresidencia.com
Cas Xorc hotel Agroturismo. Fotomodel-
len Claudia Schiffer hyrde hela hotellet för sin 
30-årsfest. www.casxorc.com
Agroturismo Son Pons. 
www.sonpons.com
Agroturismo Alfatx. 
www.agroturismo-alfatx.com
Finca hotel binibona Parc natural. 
www.binibona.com
Finca Son Vivot. 
Bo på bondgård på Mallorca-vis. 
www.sonvivot.com

ön till gamla Alcudia som omgärdas av en 
ringmur i klass med Visbys och härbärgerar 
några riktigt bra krogar. 

Vill man ha mycket folkliv och tillgång till 
restauranger under strandvistelsen rekom-
menderas Port de Christo, på öns södra del 
som är full av härliga fjordar där man även 
lätt hittar platser som ligger mer i skymun-
dan.

Den som bor i centrala Palma och är bad-
sugen men inte har tillgång till bil kan ta 
treans buss till Illetasstranden eller La Con-
tessa. Är man intresserad av lyxyachter gäl-
ler antingen Andraxt eller Portal nous där 

75 meter långa och välpolerade motorbåtar 
med egna helikoptrar på akterdäck ligger på 
rad.

8 naturEn
Orörd natur finns i Reserva natural de 
s’Albufereta, ett våtmarksområde utanför 
Alcudia med ett intensivt fågelliv, eller Par-
que natural de Mondrago som har en av öns 
bästa stränder mitt inne i naturreservatet. 
För bergsvandrare finns hela bergskedjan 
tramuntana att tillgå. 

Bergsområdet mellan Valldemossa och 

Deia är en klar favorit. Förutom grågamar, 
vilda bergsgetter, raviner och olivlundar kan 
den som ha tur få en skymt av skådespeler-
skan Catherine Zeta-jones, solbadande vid 
poolen till den vackert belägna villan ägd av 
Michael Douglas. 

För den som hyr bil är La Colebra ett 
måste. Bergsvägen med den andlösa havsut-
sikten slingrar sig vackert mellan bergsbyn 
Valldemossa och fiskebyn Port de soller. På 
den sistnämnda orten bor och äter man yp-
perligt på esplendido, ägt av det svenska paret 
Landström, som även driver det mer kända 
designhotellet Portixol strax utanför Palma. 

9 sportEn
Golfintresserade söker sig gärna till son Vida, 
golfbanan i Bendinat eller till prinsessan Birgit-
tas hemmabana santa Ponsa. utbudet av cykel- 
och bergsklättringsmöjligheter är också stort.

Mallorca har alltså allt utom bra skidåkning. 
Men snön kan faktiskt bli liggande på de högsta 
bergstopparna i februari samtidigt som man-
delträden blommar nere i dalarna. Få resmål 
i europa kan erbjuda ett mer varierat upplägg 
för högkvalitativ compact tourism än Mallorca. 
själv har jag inte hittat något annat ställe som 
erbjuder så mycket på så liten yta. u
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