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M 
allorca har 
varit ett av 
s v e n s k a r n a s 
favoritresmål 
sedan 1960-
talet, men på 
senare år har 

allt fler upptäckt att medelhavsöns lockelse sträcker 
sig utanför semestermånaderna. Klimatet är behag-
ligt året runt, lokalborna är inte trötta på stora 
turistströmmar och du slipper trängsel och köer om 
du tar dig hit under lågsäsong. 

Huvudorten Palma är en internationell storstad  
i fickformat och en perfekt utgångspunkt för ett par 
dagars djupdykning bland öns många sevärdheter. 
Den breda avenyn Passeig del Born är Palmas pulse-
rande artär. Högst upp på gågatan ligger Bar Bosch, 
något av en klassisk institution. En solig dag är det 
nästan alltid fullt vid kaféborden, oavsett tidpunkt. 
Här sitter man gärna ner en stund och ser på förbi-
passerande över en tallrik Ibericoskinka och ett glas 
mallorkinskt vin. I Palmas många delikatessbutiker 
kan du fynda olivolja, torkade pepparfrukter  
i nyanser från ljusrött till djupaste karmosinrött, 
lyxigt salt från saltängarna söder om Palma och 
lokala viner. 

Livsstils- och konceptbutiken Rialto Living 
nämns ofta som en av världens vackraste butiker – 
800 kvadratmeter fördelade på två plan i ett gam-
malt palats fullproppat med vill ha-saker. Rialto 
Living drivs av svenskarna Barbara Bergman och 
Klas Käll, som flyttade till Mallorca för över tio år 
sedan. 

– Vi har alltid gillat Spanien och trivs fantastiskt 
bra på Mallorca, berättar Barbara Bergman. Det 
har hänt mycket i Palma på senare år, staden har 

Kustremsan utanför byn  
Deià norr om Palma är en av 

Mallorcas vackraste. 

växt till sig på ett mycket sympatiskt sätt. 
Hon har märkt att allt fler svenskar inte bara  

har ön som ett semesterboende utan flyttar hit 
permanent. 

– Mallorca är lagom stort, och samtidigt finns 
allt här: stränder, bergsbyar, vingårdar och sam-
tidigt restauranger och shopping i storstadsklass.

I Palmas västra del ligger Santa Catalina. En gång 
var det Palmas fattigaste kvarter, där fiskare och 
hantverkare höll till, men i dag är det en stadsdel 
som alltmer gentrifierats, med stigande priser som 
följd. Bakom de slitna husfasaderna döljer sig 
numera designbutiker, konstnärsateljéer, yogastu-
dior och hippa barer. På charmiga Gin Burger  
i Santa Catalina har man ett enkelt koncept – gin-
drinkar och hamburgare. För vem har sagt att man 
inte kan dricka drinkar till maten? Till våra ham-
burgare dricker vi gin och tonic, smaksatt med hal-
lon som serveras i ett generöst kupolglas med stora 
isbitar i. Det passar alldeles utmärkt. 

Bergskedjan Tramuntana norr om Palma 
är porten till nordvästra Mallorca, där byarna lig-
ger som ett pärlband längs den vindlande höga kus-
ten. Antingen tar man vägen över bergen, eller så 
väljer man helt enkelt att ta tunneln rakt igenom 
dem. På andra sidan tar branta serpentinvägar oss 
upp till byn Sóller på 1 400 meters höjd. Därifrån 
går det lätt nedåt mot Deià, som brukar kallas Mal-
lorcas konstnärsby tack vare de vackra omgivning-
arna som inspirerat många konstnärer, musiker och 
författare genom åren. 

Deia var under många år hemvist åt britten 
Robert Graves, författaren som är mest känd för 
romanen Jag, Claudius (1934) som 1976 även blev 
en hyllad tv-serie. Det var hans amerikanska förfat-

Bra att veta
Mallorca är ett komplett resmål 
med sol, stränder och kultur.  
Det finns mycket att göra, som 
att vandra och cykla, och fina 
bilutflyktsmöjligheter. Under 
högsäsongen juni till augusti är 
temperaturerna höga och folk-
massorna stora. Ett bra tips är 
att spara besöket till april, maj, 
september eller oktober. Vår och 
höst är klimatet som behagligast 
och naturen som vackrast.

Åk hit
Det finns ett stort utbud av resor 
till Mallorca hos charterföreta-
gen. Norwegian flyger direkt till 
Palma från Stockholm, Göteborg 
och Köpenhamn. Tur och retur 
från 1 400 kr. 

– alltid i säsong

De senaste åren  
har Palma gått från 
trött turistfälla till 
hipstertät favorit
destination.
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I byn Sóller (1 400 
meter över havet) 
håller uteservering
arna öppet så gott 
som året om. Köp chilifrukter 

på den lokala 
marknaden.

     MALLORCA
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Mallorca lockar turister året runt med sina långa sandstränder,  
grönskande bergssluttningar, internationella shopping och matupplevelser  

i världsklass. Vi besöker Mallorca utanför de hektiska sommarveckorna  
och upptäcker en harmonisk ö i skön takt. 

A V  M A L I N  S T Å H L  H E F V E L I N  F O T O  R E I N E  H E F V E L I N



Marc Fosh, som drivs  
av kocken med samma 
namn, är Palmas enda 
Michelinrestaurang.
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FINBUTIKER OCH KEDJOR
Avinguda de Jaume III
På Palmas bästa shoppinggata 
blandas lyxiga butiker som 
Loewe och Mont Blanc med 
kedjor som Massimo Dutti och 
Desigual.  

HANDLA LOKALT
Mallorcas marknader
Nästan varje dag håller någon  
av öns byar marknad på torget. 
En favorit är lördagsmarknaden  
i Santanyí, med färgstarka frukt- 
och grönsaksstånd, hantverk 
och lokala produkter som salt, 
korv och ost. 

SNYGGT URVAL
Rialto Living
Calle San Feliu 3C
rialtoliving.com
Palma har massor av roliga  
butiker, inte minst denna 
svenskägda livsstilsbutik som 
omnämns i boken Luxury stores 
top of the world. Här finns ett 
handplockat utbud av pappers-
varor, ljus, accessoarer, kläder, 
väskor, skor, möbler och textilier.

tarkollega Gertrude Stein som tipsade honom om 
byn redan någon gång på 30-talet och sa: ”Deià är 
ett paradis. Om du kan hantera det, vill säga.” Hon 
syftade nog på den orubbligt sömniga lunk som 
råder i byn och dess omgivningar. Och det kunde 
tydligen Graves, för han byggde sig ett hus och stan-
nade i över 50 år. I dag är hans före detta bostad ett 
välbesökt museum, som är lämnat precis som om 
han bara gått en sväng ner till stranden. 

Deià är också hem åt restaurangen Es Racó d’es 
Teix, som på den lokala dialekten mallorquin bety-
der ”en vrå vid berget Teix”. Under lågsäsong kan 
du slinka in för lunch utan att ha bokat i förväg, 
något som är näst intill omöjligt under sommaren. 

Den tyskfödde kocken Josef Sauerschell driver 
restaurangen tillsammans med sin familj, och 2014 
fick de en välförtjänt Michelinstjärna. 

– Det mallorkinska köket är speciellt, förklarar 
Josef Sauerschell. Eftersom ön var isolerad så länge 
har den inhemska identiteten kunnat bevaras. Vi 
försöker behålla det traditionella kökets genuinitet 
och arbetar med lokala råvaror, men för även in 
internationella influenser och innovation. 

Restaurangens uteservering är ett utflyktsmål  
i sig. Bord, stenräcken och fönstersmygar är dekore-
rade med färska citroner och apelsiner i överflöd, och 
utsikten över Deiàs bergssluttningar, där fikon och 

LYX MED ANOR
Hotel La Residencia
Son canals s/n 
belmond.com/la-residencia-
mallorca
Virgingrundaren Richard Bran-
son renoverade en gammal gård 
i Deià till ett lyxhotell. Höga pri-
ser, billigare under lågsäsong. 
Dubbelrum från 3 500 kr/natt. 

MYS MED TERMALSPA
Font Santa Hotel
Ctra. Campos a sa Colònia de 
Sant Jordi 
fontsantahotel.com
Spahotellet Font Santa på södra 
delen av ön huserar Mallorcas 
enda termalspa. Under restau-
rangens höga stenvalv och 
träbjälkar serveras rustik mat 
med intryck från Medelhavet. 
Dubbelrum med frukost från 
1 950 kr/natt.

SVENSKÄGD PÄRLA
Hotel Portixol
Calle Sirena 27
portixol.com
Mallorcas första designhotell 
öppnade i Palma för 15 år sedan 
av det svenska paret Johanna 
och Mikael Landström. Det vit-
kalkade hotellet i Palmas hamn 
är en pärla med mysiga lounge-
miljöer och gångavstånd till 
stadens puls. 
Dubbelrum med frukostbuffé 
från 2 500 kr/natt. 

Shoppa

Den lilla konst
närsbyn Deià är  

värd ett besök  
– oavsett säsong. 

Stranden Playa de Muro på 
Mallorcas nordkust är en  
och en halv mil lång. 

olivträd klänger på klipporna, är magisk. När det är 
dags för lunch trär hovmästaren på sig ett par vita 
handskar och sabrerar en cavaflaska, till gästernas 
förtjusning. Smårätter som krämig currysoppa med 
räkor och rucolacrème med bläckfisktartar vill man 
bara ha mer av. 

På väg ut från Deià köper jag en apelsin i byns 
enda livsmedelsbutik. Den är otroligt saftig och 
antagligen den sötaste apelsin jag någonsin ätit. 

Mallorcas södra delar har några fantastiska 
sandstränder som är väl värda att besöka, även då 
det inte råder badväder. Här finns också mängder 
av charmiga byar utslängda på slätten. En bilresa 
längs de raka vägarna bjuder på blommande 
vallmo, mimosaträd och gula prästkragar. Här och 
där syns väldiga hus som höjer sig över olivlun-
darna. Flera av dem står övergivna, på andra pågår 
omfattande renovering. Det finns också drygt fyra 
miljoner mandelträd på Mallorca. När de blommar 
i april med små vita porslinsfärgade blommor fylls 
luften av en kryddig doft.

Innanför Mallorcas sydöstra kust ligger de 
berömda saltängarna där man skördar gourmet-
saltet Flor de sal d’es trenc, som hyllas av finsma-
kare över hela världen för sin nyanserade smak och 
pulverfina kvalitet. Nyrenoverade spahotellet Font 
Santa ligger i utkanten av saltängarna. Vi checkar 
in och testar deras spa, som byggts upp runt Mal-
lorcas enda termalkällor. Det svavelhaltiga käll-
vattnet håller 38 grader när det kommer upp ur 
marken och används för olika behandlingar och 
avkopplande bad. Vi testar både jacuzzigrottan, de 
varma stenbadkaren och dagbäddarna vid poolen 
som har utsikt över slätten, utan att träffa på en 
enda människa. 

Sammanfattningsvis finns det ofantligt mycket 
att njuta av på Mallorca. Allt du behöver är tid. Och 
du har till nästa sommar på dig, för då kommer alla 
andra hit igen. !

Bo

Äta

STJÄRNMÄRKT I DEIÀ
Es Racó de’s Teix
Carrer Sa Vinya Vella 6
esracodesteix.es 
Den charmigt avslappnade 
Michelinkrogen i konstnärsbyn 
Deià har lika god mat som vacker 
utsikt. 

DYNAMISK DUO
Gin Burger
Carrer Pursiana 18
På charmiga Gin Burger i Palma 
har man ett enkelt koncept – 
stora gindrinkar och hambur-
gare. Här har man ofta musik-
kvällar med dj:ar. Hamburgarna 
kostar från 150 kronor. 

NYA SMAKER
Marc Fosh
Carrer de la Missió 7A
marcfosh.com
Palmas enda Michelinrestau-
rang. Brittiske kocken Marc Fosh 
lagar mat med fräscha, rena 
smaker av lokala produkter  
i elegant och avskalad miljö. 
Smaker som hibiskus, lakrits 
och hallon präglar många rätter.

Bada

BEACHKLUBB
Puro Beach
Carrer de Pagell 1
purobeach.com
Beachklubbar är en genre lånad 
från Ibiza, men på Mallorca är de 
elegant förpackade för att passa 
den mer diskreta och avslapp-
nade publiken. Det har dykt upp 
allt fler sofistikerade strandklub-
bar runt  Palma på senare år. 
Strandklubben Puro Beach strax 
söder om staden är en lyxig bar- 
och poolanläggning. Närheten 
till flygplatsen är ett plus om du 
vill tillbringa några timmar här 
före hemfärd. 

POPULÄR STRAND
Es Trenc
I ett naturreservat på södra 
Mallorca ligger Es Trenc, en av 
öns finaste stränder med ljus 
sand och blått vatten. Det är 
långgrunt och på sommaren ger 
vattnets turkosa nyanser Es 
Trenc en nästan tropisk känsla. 
Här finns inga hotell, däremot 
hittar du ett par små kaféer på 
och runt stranden.

På lördagsmarknaden  
i Santanyí finns såväl frukt 
och grönt som hantverk.

På Gin Burger 
serveras,  
som namnet 
skvallrar om, 
gindrinkar och 
hamburgare.  Font Santa Hotel  

i Sant Jordi.

”Allt du behöver är tid. Och du 
har till nästa sommar på dig, för 
då kommer alla andra hit igen.”
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