
Mallorca. Vi dro rett vest 
på den ville og vakre øya. 
Det angret vi aldri på. 

Tekst Lina Schøyen Foto Siv Nærø 7

Hasta la vista,    baby! 

De beste hotellene 
De beste restaurantene
De beste opplevelsene
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                                            illary Clinton hadde aldri en 
sjanse. Vet dere hvorfor? 
Hun minner deg alt for mye 
om din første kone! Vær så 
god.»

Verten Nick Guthrie (63) 
ler en spiss latter og serverer 

salat med blekksprut, chorizo (sterk, lokal spansk pølse), 
og mangodressing. Den er nydelig. Men kommentarene 
hans er som edikk. Vi holder ut. Ved bordet sitter det 
denne kvelden engelskmenn – de fleste av gjestene er 
som vertskapet engelske – og tre norske kvinner. Den ene 
er meg. Vi er på det lille hotellet Ca’n Reus i Fornalutx. 
Fornalutx er en bitteliten landsby med pittoreske smug, 
duft av urter og fantastisk utsikt til fjellene. En gang i uka 

lager vertskapet middag for dem som ønsker det. Alle  
gjestene fra de ni rommene er for lengst gått til bords.  
De fleste av dem har skikkelige langturer i beina.

«Litt mer vin? For all del, ja takk.» Etter at vinglassene 
er skjenket opp et par ganger til, og hovedretten coq au 
vin forlengst er båret ut, lanserer verten en teori om at 
den vestlige mannens maskulinitet er i fare. Da i 
betydningen at menn ikke lenger innehar posisjoner hvor 
de tar avgjørelser, og at dette er krise, siden kvinner ikke 
er så gode på akkurat det. Temperaturen rundt bordet 
stiger, og det roer seg ikke særlig før en nydelig brie er 
fortært, og vi venter på desserten. Da har vi vært innom 
statsminister Gordon Brown og kongehuset. Det britiske.

Så tar Sam over. Det varer ikke lenge før vi ler så vi 
hikster. Lunken sjokoladefondant er servert. Sam har 
akkurat pensjonert seg fra jobben som sjefspurser i 
British Airways, og forteller dramatiske historier om 
fødsler og nestenfødsler ombord, om hvordan man 
behandler arrogante amerikanere og om dødsfall, som 
selvsagt også forekommer. Og hva skjer da? 

«Jeg husker en gammel inder som hadde vært i 
Emiratene og besøkt sine sønner. På veien hjem døde han. 
En kollega kom fram til meg og hvisket: Jeg tror det er en 
død mann på 34B. Han rører ikke på seg. Oh dear. Død, 
javisst. En av oss tok ham under armene, en annen under 
beina, så plasserte vi en surstoffmaske over ansiktet hans, 
mens vi på vei opp midtgangen snakket vennlig og ba 
ham puste rolig. Og så plasserte vi ham på do.»

Oh dear! Kan man det? På den annen side, hva annet 
skulle man ha gjort? Vi tar en siste slurk rødvin og går til 
sengs. Det er over midnatt. Jeg bor i en himmelseng. Den 
er myk og deilig. Vinduene står på vid gap, og jeg hører 
lyden av sauebjeller til jeg sovner.

Fornalutx er et sjarmerende utgangspunkt for deg som vil 
gå i fjellene, og sies å være en av Spanias best bevarte 
landsbyer og er helt klart den vakreste landsbyen på 
Mallorca, sammen med Deia. Og det er nydelig å bo på ett 
av de tre små hotellene i Fornalutx, og vandre i landsbyen 
etter at alle dagturistene er forsvunnet. Det eneste aberet 
er at det er vanskelig å ha en bil stående parkert. Tina, den 
lokale parkeringsvakten, er hyggelig, men nådeløs. 

Vi har leid bil i Palma, en sølvgrå liten Renault. Det var 
her vi startet. På Hotel Portixol ved strandpromenaden litt 
utenfor byen. Vi landet like etter at solen gikk ned, og var 
klare for det første spanske måltidet i hotellets restaurant 
klokken 21.00. Det ble friterte kongereker og salt torsk  
til middag, mens vinden og regnet pisket utenfor. 
Væromslag i vente. 

Neste dag er er det sol. Og vind. Vi låner sykler og har 
planer om å sykle helt ut til Arenal, bystranda utenfor 
flyplassen, men nøyer oss med litt færre kilometer i 
motvinden. Det blir likevel en tur på halvannen time. Med 
flotte sykkelstier langs havet. Når vi nærmer oss byen på 
hjemveien, slår restaurantene dørene opp for lunsj. Vi 
sykler forbi de røde dørene på BAR,CO, restauranten til 
Emilio Castrejon, kjent restauratør på Mallorca, 
som også jobber som restaurantkritiker i 
magasinet abcMallorca. Han viser seg å være 7

«Temperaturen rundt bordet stiger, og  
det roer seg ikke særlig før en nydelig brie 
er fortært, og vi venter på desserten.»

STEIN PÅ STEIN: Fornalutx er vakkert 
restaurert, bygg for bygg, etter at  
turistene fikk øynene opp for landsbyen. 
Mange utlendinger bor også her.

HOS SUE: En himmelseng med utsikt til fjellene (øverst f.v.), den lokale spesialiteten enseimadas, 
som ligner på croissant, vertinnen selv i hagen og frokost på terrassen.

H
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verdt å snu for. Vi spiser meksikansk-inspirert salat med 
scampi, og drikker et glass vidunderlig hvitvin, eller er det 
bare sykkelturen som gjør at det føles sånn? Som 
hovedrett bestiller vi fisk med hvit sjokoladesaus. Jada, du 
leste riktig. 

Tyske damer med mye gull overfaller Emilio i det han 
kommer ut fra kjøkkenet etter den siste desserten. 
Wunderschön! Det kysses i lufta og helst midt på 
munnen. Emilio tar det med fatning. 

– Hvordan havnet du her?
– Jeg bodde i USA og trengte å reise ut for å fornye 

visumet mitt. Så jeg bestemte meg for å besøke en venn 
som drev en meksikansk restaurant i Palma, smiler 
Emilio, som også har bodd 12 år i Japan. 

Han reiste aldri tilbake til USA, hvor han jobbet med 
mat, men ikke som kokk.

– Hvem lærte deg å lage mat?
– Mamma. Hjemme i Mexico City, sier Emilio og går på 

en ny runde med wunderschön.
Vi triller tilbake til hotellet etter tre retter og det er ikke 

bare fordi vi har hjul. Ettermiddagen brukes i en sofa på 
hotellet. Med bok.

Atmosfæren på Hotel Portixol er perfekt. Hotellet er stilig 
uten å være jålete. Servicen er utmerket og uformell. Det 
tar 20 minutter å sykle til katedralen (hotellet låner ut 
sykler), som er Palmas landemerke, men vi tåler godt den 
avstanden for å få stille netter og utsikt mot havet. 
Hotellet eies og drives av svenske Johanna (40) og Mikael 
Landström (46), som begge har en fortid i Vingreiser og 
traff hverandre på Rhodos. Hun hadde ansvaret for 
buffeten, han var sjefen hennes. Så ble det Ving på 
Mallorca, og så ville de hoppe av.
– Planen var å finne en liten restaurant, men vi fant et lite 
hotell i stedet. Vi pusset opp i to år og hadde bestemt oss 
for ikke å jobbe med de store reiseoperatørene. Da vi åpnet 
i 1999 hadde vi kun en eneste bestilling. Johanna ler.

De hadde heller ikke noen store markedsførings-
kampanjer planlagt. Ingen faktisk. Men magasinet 
«Wallpaper» oppdaget dem, og Portixol ble dermed kåret 
til det beste lille hotellet det året, og da var det gjort. 

Jungelordet reiste med nettets fart.  
Og for tre år siden åpnet de et  
større hotell, Espléndido i  
Puerto Sóller. Nok en suksess.
 – Hva er hemmeligheten 
bak å lykkes?

– En god 
advokat. Og at vi 
bryr oss om hva 
gjestene tenker og 
mener. Det gjør også personalet  
vårt. Dessuten har vi det gøy!

Camper står på programmet dagen etter. Vi har shoppet 
litt kvelden før, og besøkt det moderne museet. Nå skal  
vi til byen Inca, en knapp halvtimes kjøretur fra Palma. 
Hva Camper er? Det er Mallorcas største designsuksess. 
Camper er sko. Skoene har vært laget på Mallorca av 
familien Fluxá i 120 år, og Camper er blitt verdensberømte 
for sitt design, og for sine reklame-kampanjer. Camper 
betyr bonde. Skoene er komfortable og er kjente for deres 
holdbarhet, men måten de har bygget merkevarenavnet 
på er langt fra bondsk. Shubankar Ray var tidligere kreativ 
direktør i Camper, og sto i 2001 bak den mye omtalte 
markedsføringskampanjen: «Walk, don’t run.» Camper 
åpnet også et hipt hotell i Barcelona i 2005, Casa Camper, 
og de har planer om å gjenåpne mathaller med restauranter 
både i Barcelona og Berlin, under navnet Foodball. Men 
altså, til kjernen, fabrikken ligger rett utenfor Inca, og her 
ligger også fabrikkutsalget. De åpner klokka 10.00. Vi 
anbefaler at du kommer tidlig. De selger prøvekolleksjoner 
og tidligere kolleksjoner, til cirka halv pris av norske 
utsalgspriser. De selger herre-, dame- og barnesko. Vi  
reiste hjem med 12 par…

Vi stapper papirposer i bilen og reiser vestover, fra børs til 
katedral. Vi skal over fjellet til klosteret i Lluc. Det er vakkert, 
det er mange syklister og veien er veldig svingete. Monestir 
de Nostra Senyora de Lluc er klosteret gode katolikker på 
Mallorca gjerne vandrer på pilegrimsferd til, og det er også 
det klosteret med flest turister. Mange til-trekkes av den 
sorte madonnaen – La Mureneta. Legenden forteller at en 7

SNART KVELD: 
Fornalutx i 
ettermiddagslys. 
Vandrerne 
strømmer hjem fra 
fjellene, og snart er 
det mørkt og 
middag.

Å VESTKYST, 
VESTKYST: 
Mallorcas beste 
side har både vill 
natur og 
muligheter for  
å bade. Her fra 
Cala Deiá.

MallorcaPALmA

Deia Fornalutx
Inca

Puerto Sóller

Cala Tuent

HImmELEN ER NÆR: For deg som 
elsker sko. Camper har fabrikkutsalg 
og flere butikker på øya, og det er 
mye sko å få kjøpt ellers også.
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«Lamslått oppsøkte han en munk med sin 
madonna, og det sies at hun så begynte å 
gløde og spille vakker musikk.» 

7

mAGISKE ØYEBLIKK: Hver dag synger det tradisjonsrike 
guttekoret Escolania de Lluc under messen på klosteret  
i Lluc (t.h.). Derrek fant vi etter å ha gått etter lyden.  
Han satt på patioen til kjærestens hus i Deiá, med  
ryggen til sola, og spilte så vakkert flamenco at fuglene 
holdt stille og vi hang utenfor– lenge.

KORGUTTER: Klostrene på 
Mallorca valfartes av turister. 
I klosteret Lluc fremkaller 
det legendariske guttekoret 
magiske øyeblikk under den 
daglige messen.  
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ung gjetergutt ved navnet Lluc fant henne i skogen. 
Lamslått oppsøkte han en munk med sin madonna, og 
det sies at hun så begynte å gløde og spille vakker musikk. 
I dag sørger guttekoret Escolania de Lluc for magiske 
øyeblikk.  Koret ble dannet for 500 år siden og synger 
fortsatt under messen hver dag. Og hvis du ønsker en  
annerledes opplevelse kan du overnatte. Klosteret har  
129 rom og du betaler cirka 200 kroner for et dobbeltrom 
(www.lluc.net). 

Andre klostre på Mallorca er også verdt et besøk, som 
Santuari Nostra Senyora des Puig (nord på Mallorca) og 
Santuari de Sant Salvador (øst). Begge ligger på høyder med 
fantastisk utsikt og har celler til leie (svært enkel standard).

Men vi havnet altså i Fornalutx, etter en lang dag, hvor vi 
også tok en avstikker til Cala Tuent, Mallorcas svar på 
Trollstigen. Lett bilsyke hilser vi på Sue Lloyd Roberts 
(56), som er vertinne på Ca’n Reus, og hun er svært 
elskelig, om enn litt reservert. Når hun ikke driver 
gjestehus jobber hun i BBC, som reporter med menneske-
rettigheter som spesiale. Det er ikke godt å vite om hun 
kommer til å være i Tibet, Iran eller Usbekistan neste uke. 
Mannen, Nick altså, helgependler til England som 
redaktør for et BBC-magasin. Og ja, apropos middagen, 
det har hendt at Sue har kalt ham sin egen Mr. Fawlty.

Det første som møtte oss da vi ankom det lille hotellet, 
var de store vakre tredørene som åpnet opp mot  
resepsjonen og viste seg å være en gjennomgang til en 
deilig hage. En gruppe tyskere, en av mange, vandret en 
dag igjennom de store tredørene, forbi resepsjonen, ut i 
hagen, slo seg ned og betraktet det hele.

«Vil dere ha rom?» Spurte Nick, som så dem fra kjøkkenet 
og gikk ut på gresset. «Nein. Noe å drikke, kanskje? Nein. 
Kan jeg hjelpe dere med noe som helst? Nein.» 

«Then get the … out!», ropte Nick.
Siden har han ikke fått lov til å ha noe særlig kontakt 

med gjestene. Unntaket er middagen.

Neste dag går vi deler av pilegrimsveien til Lluc fra 
Biniraix, en husklynge 20 minutters gange fra Fornalutx. 
Etter en times gange belønnes du med en vidunderlig 
utsikt. Først til byen Sollér, så til havet. Stien er godt 
merket, og målet er toppen L’Ofre på vel 1000 meter. 

Etterpå sitter vi på Bar Deportivo på torget i Fornalutx, 
drikker ferskpresset appelsinjuice og spiser mallorkinsk 
landbrød med tunfisk og syltede lokale urter. Fantastisk. 
Vi vet allerede at vi skal tilbake. Men hvordan startet det 
hele? Hvorfor begynte folk å besøke den vakre øya?

I november 1837 reiste forfatteren George Sand med 
sine to barn til Mallorca, for å tilbringe vinteren der. 
Sammen med henne var komponisten Frederic Chopin. 
De bodde i et kloster i Valldemossa, noe som Sand elsket, 
men hun kunne verken utstå været (det regnet hele den 
vinteren), «de innfødte», maten eller vinen. Hennes bok 
fra oppholdet, A Winter in Mallorca, selges overalt på øya, 
men ble forbudt av forurettede mallorkinske dommere da 
den kom ut.

Forfatteren og poeten Robert Graves bosatte seg i Deiá i 
1929. Året før hadde det staselige Hotel Formentor åpnet 
dørene. Ryktene om Mallorca som idyll spredte seg sakte. 
Graves elsket øya, her fant han både fred og inspirasjon. 
Og han inviterte stadig glamorøse gjester, blant dem  

Ava Gardner, Alec Guinness, Peter Ustinov og Gabriel 
Garcia Marquez. Graves døde i 1985. Hver sommer, på 
hans bursdag 24. juli, er det opplesning av hans dikt og 
tekster i Deia Amfiteater.

På 60-tallet kom charter-turistene, og Mallorca fikk etter 
hvert et ufortjent dårlig rykte. Men mange har gjenoppdaget 
øya. Kjendiser som Michael Douglas og Claudia Schiffer 
har sommerhus her. Og den spanske kongefamilien.

Vi bosetter oss på Espléndido i Puerto Sóller og er blant 
årets første gjester. Tidlig neste morgen vandrer vi til fyret 
og videre i fjellene. Om ettermiddagen rusler vi ned i 
havna og ser på fiskerne som kommer inn med fangst.  
Vi besøker Deia og tusler opp til kirkegården i det vakre 
ettermiddagslyset. Utenfor hoteller La Residencia er det 
som så ofte paparazzifotografer. Denne ettermiddag skal 
Andrew Lloyd Webber og vennene hans ankomme for å 
feire Lloyd Webbers 60-årsdag. Mens vi skal hjem å se 
solnedgangen fra terrassen.
Og som det står på regningen fra hotellet:  
Hasta la vista baby.

«Tyske damer med mye gull overfaller Emilio 
i det han kommer ut fra kjøkkenet etter den 
siste desserten. Wunderschön!»

7

Kokken Emilios  
5 favoritter

EN HVIL: Fiskerne i Puerto Sóller (øverst fra venstre) tar en sigarett etter dagens økt, sitronene 
gjør seg klare til å høstes, trikken mellom Sóller og Puerto Sóller går hele dagen, eller du kan jo ta 
et glass mens du venter på neste.

Gode tips og adresser

Emilio Castrejon driver den populære 
restauranten BAR,CO,  på strand- 
promenaden utenfor Palma. Emilios  
fire beste restaurantanbefalinger for 
mallorca er:

REsTauRanT sanTi TauRa. En lokal 
favoritt, ligger i Lloseta, ikke langt fra Inca. 
Det er ukers ventetid på bord for middag, 
men lunsj er lettere. Som du skjønner: Ring 
på forhånd! En treretters lunsj kommer på 
cirka 250 kroner. Moderne spansk kjøkken. 
telefon 971 514 622

Es MoLi dEn Bou, ligger i San Lorrenc des 
Cardassar, rett utenfor Manacor. Kokken 
Tomey Caldentey er fra Mallorca og har som 
filosofi å servere moderne mallorkinske retter. 
Så godt at han har fått en Michelin-stjerne. 
Regn med å betale rundt 600 kroner per 
person for middag, lunsj med vin og tre retter 
for cirka 300 kroner. telefon 971 569 663

HanaiTa. Japansk restaurant i Palma. 
(Placa de la Navigacion, 8). Ifølge Emilio den 
beste sushien utenfor Japan. Reservasjon 
anbefales, ofte fullt her. Prisnivå: middels. 
telefon 971 452 013

GEnosTaR, Plaza Porta de Mallorca 1, 
Alcudia. Unge, eksperimentelle Juan Josep 
serverer spennende retter og kombinasjoner 
for en billig penge. Ny fem-retters på menyen 
hver dag. telefon 971 549 157

BaR,Co blir anbefalt av mange andre enn 
Emilio (bildet). Kjøkken som blander  
smaker fra Spania, Mexico og Japan. 
Hovedrett: 150 – 200 kroner. telefon  
971 248 685/606 021 808. Adresse:  
Vicario Joaquin Fuster, 83, Paseo Molinar
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«det er likevel ikke lenge før vi svetter. 
Men det er badekulper underveis. og du 
belønnes med en vidunderlig utsikt.»

Ta føttene fatt
En miniguide til fine fotturer 

RundTuR fRa foRnaLuTx (5 timer)
Gå fra Fornalutx til landsbyen biniaraix. Circa 20 minutter. Følg treskilt merket 
«Barranc de Biniaraix» og andre vandrere og du kommer til en brosteinslagt sti 
som fører deg oppover fjellsiden. Etter hvert får du øye på byen sóller og etter 
nok et kvarters gange ser du havet. Det er en nydelig tur. Følg skiltene merket 
«Cuber». Etter utkikkspunktet (du har nå gått cirka halvannen time) går du 
gjennom en skog. Følg hele tiden skiltene. Du kommer til et platå med kjempe-
fin utsikt til toppen l’ofre til høyre og vannreservoiret Cuber rett fram. Rygg litt 
til du kommer til en varde med jernkors. Når du står med ryggen til reservoiret, 
følger du stien til høyre som er merket med varder. Stien leder deg etterhvert 
ned en bratt bakke på kanten av dalen og du møter en fjellvegg. Hold deg på 
venstre side, og du kommer til en kløft i fjellkjeden. Herfra vandrer du ned igjen 
til landsbyen. Vær obs på løse steiner på stien ned. Du kommer ned på en liten 
vei, gå til venstre her, og se så etter stier til høyre som leder deg tilbake til 
landsbyen.

fRa PuERTo sóLLER TiL dEiá (2,5 timer)
Gå opp til fyret, det som ligger øverst til venstre når du står med ansiktet vendt 
mot havet. Det tar en knapp halvtime å gå opp. På toppen kommer du til et 
kart, og herfra er det godt skiltet til Deiá. Følg skiltene hele veien. Du går både 
langs havet og mer inn i landet, over fincaer og gjennom beiteområder. En 
vakker tur. Husk å lukke portene så sauene holder seg der de skal! Du kan ta 
buss tilbake til for eksempel Sóller fra Deiá. Be noen sjekke de lokale tidene for 
deg, varierer med sesong.

fRa dEiá TiL CaLa dEiá (45 minutter hver vei)
Gå langs veien helt til du kommer til den enden av landsbyen som er nærmest 
Valldemossa. Hvis du går i den retningen finner du refugi de Can boi på høyre 
side. En restaurert steinbygning, som er et av Mallorcas svar på DNTs hytter. Gå 
ned til høyre og følg stien til Cala Deiá. Godt merket hele veien. Når du kommer 
ned til asfaltert vei tar du til venstre, og ender ved stranden, som ikke har sand, 
men klipper du kan slenge deg i havet fra. Og en bar i høysesongen. 

GuIDe: Det norske forlaget Explore Interactive har nylig gitt ut en guide med 
fotturer på Mallorca. Boka koster 247,- 
www.explore-interactive.com

unikE oPPLEvELsER På BudsjETT
Langs hele vestkysten av Mallorca har lokale myndigheter lagt til rette for at du 
skal kunne gå fra pollenca i Nord til port d’andratx i sør, eller motsatt. Fjell-
kjeden heter tramuntana og den høyeste toppen er nær 1.400 meter. Du kan 
bo billig på et refugi, de fleste er nyoppusset og det finnes seks av dem på 
veien, lagt opp slik at du kan gå dagsetapper fra «hytte til hytte». Fra 80 kroner 
per natt per person. Det serveres mat, cirka 100 kroner for en toretters lunsj eller 
middag.
Telefon til hovedkontoret er: 00 34 971173700 (Consell de Mallorca Refuges). 
Overnatting må bestilles på forhånd. De har blant annet kart og detaljert info 
om hvert enkelt overnattingssted.
www.conselldemallorca.net

7
KLOSTERLIV: Flere av klostrene på Mallorca er verdt et 
besøk, og mange av dem tilbyr overnatting. På vestkysten 
er det klosteret i Lluc som er det mest imponerende.

OPPOVER, OPPOVER: Vi 
vandrer langs den gamle 
pilegrimsveien til Lluc.

KALDT mEN GODT: 
Ingenting er som en  
fjellkulp etter en langtur.
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«På 60-tallet kom charterturistene, og 
Mallorca fikk etter hvert et ufortjent dårlig 
rykte. Men mange har gjenoppdaget øya.»

Gode tips og adresser

VARIASJONER: 
Hotellrom på Petit 
Hotell Fornalutx  
(f.v.), Johanna 
Landström, 
hotelleier med 
suksess og 
hotellrom på 
Espléndido.

HoTELLER:
Portixol, Palma
Vær obs på at dette lille hotellet ikke ligger  
i sentrum, det tar 20 minutter å sykle til 
katedralen. Vår favoritt i Palma. Fra 1.200 
kroner for dobbeltrom inkludert frokost. 
www.portixol.com

finca de albellons, Binbona
Denne fincaen drives av familien Vicens, og 
ligger på veien mellom Inca og Lluc. Familien 
kan gi mange tips om området, spesielt 
fotturer. Fra 700 kroner for dobbeltrom 
inkludert frokost. www.albellons.com

Ca’n Reus, Fornalutx
Hyggelige, ekstentriske eiere, stilen er litt 
shabby-chic, absolutt engelsk touch,  
fantastisk frokost med flere varmretter,  
varierende kvalitet på senger. Fra 950  
kroner for dobbeltrom inkludert frokost.
www.canreus.com

Petit Hotel Fornalutx
Nydelig lite hotel, med bittelite basseng,  
og god service. Moderne og stilrent. Fra  
ca 1.200 kroner for et dobbetrom inkludert 
frokost. www.fornalutxpetithotel.com

Espléndido, Puerto Sóller
Gammelt badehotell, restaurert og  
gjenåpnet for fire år siden. Samme eiere 
som Portixol. Moderne stil. Dobbeltrom  
fra 1.000 kroner inkludert den beste 
frokosten vi fikk underveis.  
www.hotel-esplendido.com

Muleta de Ca s’Hereu, Puerto Sóller
Se etter skilt før du kjører inn til byen. Fra 
1.100 kroner for dobbeltrom med frokost. 
Mer info på www.i-escape.com

L’avenida Hotel, Sóller
Nytt, lite hotell som har fått gode kritikker. 
Dobbeltrom fra cirka 1500 kroner. 
www.avenida-hotel.com

Ca’s xorc, på veien mellom Deiá og Sóller
Elegant lite hotell, som også er kjent for sitt 
kjøkken. Fra 1.500 kroner for dobbeltrom. 
Fantastisk beliggenhet. www.casxorc.com

REsTauRanTER:
La Boveda, calle Boteria 3, Palma
Mange turister, mange lokale, tapas og  
husets vin, trangt og herlig. Du spiser og 
drikker for et par hundre kroner.  
tlf. 971 714 863

Baisakhi, Paseo Maritimo 8, Palma
Indisk restaurant med dagens meny. 250 
kroner for flere retter, inkludert vin. En artig 
opplevelse, og sjefen selv. Bhupendra 
Gupta, vet absolutt hva han driver med.

Café Med, Fornalutx
Middelhavsinspirert meny, friske råvarer. 
Cirka 400 kroner for tre retter inkludert vin. 
tlf. 971 630 900

s’atic, Puerto Sóller
Deilig middelhavskjøkken med friske råvarer. 
Cirka 400 kroner for en meny med seks 
retter. Åpnet for lunsj i helgene om  
sommeren. tlf. 971 638 113

Es faro (fyret), Puerto Sóller
Fantastisk beliggenhet, kjent for sine 
fiskeretter. tlf. 971 633 752

sebastian, Deiá
En av våre favoritter, deilig og spennende 
mat, god service. Cirka 400 kroner for tre 
retter, inkludert vin. tlf. 971 639 417

Read’s Restaurant, Read’s Hotell,  
Santa Maria
Under ledelse av den kjente kokken Marc 
Foch har denne restauranten vunnet en 
rekke priser, og en Michelinstjerne. Den er en 
opplevelse! Og hotellet er heller ikke dumt. 
Prisnivå: Dyrt. www.readshotel.com

kuLTuR:
Es Baluard, Placa Porta Santa Catalina,  
10. Palma
Palmas museum for moderne kunst. Nydelig 
restaurert bygg med spennende arkitektur. 
Arrangerer ofte konserter. God restaurant. 
www.esbaluard.org

son Marroig, på veien mellom Deiá og 
Valldemossa.
Dette var et av favoritthusene til archduke 
Luis Salvator. I dag er det et museum, med 
malerier og keramikk, men huset er mest 
kjent for sine konserter med kammermu-
sikk. Sjekk program på www.soundpost.org

sHoPPinG:
Rialto Living, Carrer Sant Feliu 3C, Palma
Klær, interiør, stoffer. Nydelig Marseillesåpe 
var det vi hadde råd til, men lokalene er i seg 
selv en opplevelse, med et lite galleri og 
kafe. www.rialtoliving.com
Rialto Living ligger i en sidegate til passeig 
del born, hvor du finner blant andre Zara, og 
i enden av gaten (på vei oppover) møter du 
på avinguda Jaume 111. Her ligger de store 
magasinene, som El Corte Ingles, og flere 
skobutikker. På vei opp mot placa Major,  
i gamlebyen, finner du også flere butikker.

flere shoppingtips: www.balearnet.com
Camper: www.camper.com

KUNST: Hotell  Espléndido er 
dekorert med moderne kunst.
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