
Mallorca är platsen som ständigt återföds. Just nu handlar ön  
mycket om stil: glamorösa hotell och strandklubbar, trendiga butiker, 
restauranger som mixar tradition med nya smaksensationer – och 
självklart vackra byggnader och hisnande vyer över landskapet.  
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MALLORCA

La Seu, ”ljusets katedral”, är 
själva symbolen för Palma. 

Bygget påbörjades redan år 
1229 men färdigställdes  

först under 1900-talet.  
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allorca är något av 
turistmålens 
Alexander Bard, 
en överlevnads-
konstnär som 

ständigt återuppstår i nya skepnader. 
Konstnärskollektiv på 1930-talet, hålligång i 
Magaluf på 1980-talet, charterfavorit för 
familjer på 1990-talet – och numera en 
elegant designdestination med kultur och 
gastronomi på agendan. 

Under förra året besökte 640 000 
nordbor ön, och tack vare de senaste årens 
våg av nya upplevelser och boenden toppar 
destinationen återigen listorna som ett av 
de mest populära resmålen. Det nya 
Mallorca är i själva verket bara det senaste 
steget i en pågående process som förvandlar 
ön från en billig semesterort till Medelha-
vets pärla. Ön har i dag 22 femstjärniga 
hotell i städerna och ytterligare 25 förstklas-
siga boenden på landsbygden. 

Men låt oss börja i Palma. Här har en 
armada av nya hotell intagit det som 
tidigare var kloster och privata palats, och 
gjort Palmas gamla kvarter till en härlig 
långhelgsdestination. 

Hotell Sant Francesc i hjärtat av gamla 
Palma öppnade förra året i ett 1800-talshus 
som stått orört i nästan ett sekel. Många av 
de ursprungliga detaljerna har bevarats, 
som den öppna gården med härligt 
ljusinsläpp mellan lobbyn och baren. 
Takpoolen, som ligger högst upp i hotellet 
med utsikt över Palmas alla kyrktorn, gör 
hotellet extra attraktivt sommartid. 

SPA, TENNIS OCH SHOPPING
Ett par stenkast därifrån ligger Rialto 
Living, utsedd till en av världens vackraste 
butiker. 1700-talsbyggnadens stenvalv höjer 
sig över trädiskarna som är fyllda av vill 
ha-saker – tygklädda anteckningsböcker, 
lockande parfymer och böcker som 
inbjuder till bläddring. En trappa upp finns 
möbler och textiler. Konceptbutiken 
startades av svenskarna Barbara Bergman 
och Klas Käll för ett tiotal år sedan och är 
en designinstitution bland Mallorcabor. 
Rialto Living har blivit något av ett 
besöksmål i sig; Barbara berättar att många 
kunder kommer till Palma i första hand för 
att besöka butiken och låta sig inspireras. 

– Vi är inte intresserade av att bygga upp 
en kedja, utan vill att den här butiken ska 
kännas unik. Vi har till exempel ett galleri i 

butiken där vi ställer ut aktuella och lokala 
konstnärer, berättar Barbara.

Mitt i Palma ligger också en nyrenoverad 
tennisklubb, som slog upp portarna på nytt 
i oktober 2015.

– Den gamla 1960-talsbyggnaden var 
nedgången, och även om tennisplanerna 
utomhus användes så hade poolen varit tom 
i över tio år, berättar Mija Mijanovic, 
marknadschef på Palma Sport & Tennis 
Club. 

Nu har hela klubben fått sin lyster 
tillbaka, och varje liten vrå är genomtänkt 
och designad. Utöver att spela tennis kan 
daggäster även träna i gymmet, simma 
längder i utomhuspoolen eller utöva pilates 
och yoga med instruktör. I spadelen finns 
flera relaxrum med olika sorters bastur, 
vattensängar för en stunds vila samt 
varm- och kallvattenbadkar. Den fräscha 
restaurangen serverar både små och större 
rätter och är öppen dagligen för frukost, 
lunch och middag.

Även utanför Palma utvecklas utbudet av 
lyxiga hotell och resorter. På vägen mot 
semesterorten Colonía sant Jordi ligger 
Font Santa. Det nyrenoverade spahotellet är 
beläget mitt på slätten med utsikt över 
Palmas saltängar, där det lyxiga handtillver-
kade havssaltet Flor de sel produceras. Font 
Santa är Mallorcas enda termalspa, med 
anor från 1800-talet. Här nyttjar man det 
svavelhaltiga källvattnet som håller 38 
grader när det kommer upp ur marken. 
Man har valt att behålla många av de 
ursprungliga behandlingarna, som de små 
nedsänkta badkaren med hett källvatten i 
enskilda bås. Där jag får ligga och mjuka 
upp mig innan det är dags för mina övriga 
behandlingar. För några år sedan fick jag en 
minnesvärd espressomassage på ett tjusigt 
hotell i Bangkok. Här på Font Santa är 
signaturbehandlingen i stället en lyxig 
citrusinpackning för hela kroppen, som 
lämnar efter sig en härligt fräsch doft resten 
av vistelsen. Fortsätter det så här så har jag 

M

FÖNSTRET 
ÅT GÅRDEN 

Hotellet Sant 
Francesc, belä-
get i ett vackert 

1800-talshus, 
har många 

originaldetaljer 
bevarade.

Svenskägda designmeckat  
Rialto Living har utsetts till en 
av världens vackraste butiker. 

Termalbadet Font Santa startades  
på 1800-talet men har som synes 
genomgått en viss uppdatering.  

Från Font Santas 
poolområde har  

du fin utsikt över  
Palmas saltängar.
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snart fått ihop till en hel kontinental 
frukost.

På andra sidan Mallorcas södra udde 
ligger Santanýi, en charmig by med låga hus 
i ljus sandsten. Varje onsdag och lördag 
hålls en av Mallorcas finaste utomhusmark-
nader på Plaça Major mitt i byn, från tidig 
morgon till sen eftermiddag. Här kan man 
ströva i timmar, och när vi sett oss mätta på 
prunkande blommor, generösa fruktstånd, 
handgjorda väskor, roliga smycken och 
imponerande hantverk slår vi oss ner på ett 
av de många kaféerna och bara betraktar 
hur världen passerar förbi.  

En heldag tillbringas på öns södra kust 
och de oexploaterade stränderna där. Es 
Trenc är Mallorcas sista stora naturstrand, 
nära två kilometer av gyllene sand kantad 
av låga sanddyner. Vattnet är grunt längs 
hela Es Trenc, och sommartid ger de 
turkosa nyanserna stranden en nästan 
tropisk look. Men Mallorca betyder inte 
bara lyx och lata dagar vid stranden, det är 
också ett paradis för vandrare. Enkla rutter 
varvas med mer utmanande, och man 
behöver sällan åka långt för att nå vackra 
platser att insupa. Vi ställer bilen på en 
parkering strax utanför byn Felanitx och 
promenerar upp mot klostret Sant Salvador, 

MARKNADSCHEF
En rutinerad 

torgförsäljare 
övervakar utom-

husmarknaden 
i den charmiga 

byn Santanyí på 
södra Mallorca.

Mallorca erbjuder mer 
än stränder – klostret 

Sant Salvador är väl 
värt en dagsutflykt.
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GUIDE
Därför: Mallorca är ett komplett resmål som 
har både sol, stränder och kultur. Här finns 
även möjligheter till aktiviteter som golf, vand-
ring och utflykter med bil eller cykel. 
För vem: Den som är intresserad av kultur, 
gastronomi, design, sol och bad eller bara vill 
återupptäcka Mallorca som ett nytt resmål. 
Hit reser både barnfamiljer, unga par och 
turister över 60. 
Bästa tid: Högsäsong i juni till augusti, men 
det kan bli rejält varmt och mycket folk. Under 
våren och hösten är klimatet som behagligast 
och naturen som vackrast. 

SNABBKOLL: MALLORCA
Land: Spanien.
Språk: Spanska.
Tidsskillnad: Nej.
Valuta: 1 euro ≈ 9,20 SEK.
Visum: Behövs ej.

 Illesbalears.es  

RESA HIT & RUNT
Charter/paket: Det finns ett stort utbud 
av resor till Mallorca hos charterföretagen. 
Prisexempel: Åtta dagar på trestjärnigt all 
inclusive-hotell utanför Palma med Fritidsresor 
i juni, 8 908 kr. 
På egen hand: Lågprisflygbolagen Ryanair 
och Norwegian flyger direkt från Skavsta 
respektive Arlanda. Transfer med buss eller 
taxi tar cirka en kvart från flygplats till Palma. 
Prisexempel: Flyg från Stockholm till Palma 
med Norwegian, t/r för cirka 1 400 kr.  
Åka runt: Lokalbusstrafiken är väl utbyggd. 
Även taxi finns att tillgå. 

ÄTA & DRICKA
4  SIMPLY FOSH

Palmas enda Michelinrestau-
rang. Brittiske kocken Marc 
Fosh lagar fräsch mat med 
fokus på lokala produkter i ele-
gant och avskalad miljö. Smaker 
som hibiskus, lakrits och hallon 
präglar många rätter. Pris: Av-
smakningsmenyer från 550 kr. 
Carrer de la Missió 7A, Palma de 
Mallorca 

 Simplyfosh.com

5  EMILIO INNOBAR
Hit kommer folk från hela ön 
för att njuta av kökets subtila 
rätter, inspirerade av smakupp-
levelser från Japan, Mexiko och 
Medelhavet. Ceviche, sashimi 
och sushi är huvudriktningen, 
men man serverar även kött och 
vegetariska rätter. Pris: Varm-
rätter från 170 kronor. 
Carrer de la Concepció 9, Palma.

 Emilioinnobar.com

6  GIN BURGER
På charmiga Gin Burger i Palma 
har man ett enkelt koncept – 
stora gindrinkar och hamburga-
re. Här har man ofta musikkväl-
lar med dj:ar, se Facebooksidan 
för info. Pris: Hamburgare från 
150 kronor. 

 Facebook.com/GinBurger

GÖRA & UPPLEVA
7  MALLORCAS MARKNADER

Nästan varje dag håller någon 
av öns byar marknad på torget. 
De har alla sin egen karaktär, 
med alltifrån riktig loppiskäns-
la till ren matmarknad. En 
favorit är lördagsmarknaden i 
Santanyí. Fantastiska frukt- och 
grönsaksstånd som svämmar 
över, lokala produkter som salt, 
korv och ost samt en hel del 
hantverk. Besök även saluhal-
len Mercat de l’Olivar i Palma, 
som stoltserar med ett överdåd 
av öns alla färska produkter. 
Här kan man förgylla dagen 
med lite glamour i form av 

några ostron som slinker ner 
med ett glas cava.
Plaza Olivar 4, Palma

 Mercatolivar.com

8  RIALTO LIVING
Palma har massor av roliga buti-
ker, inte minst denna svenskäg-
da livsstilsbutik som omnämns i 
boken Luxury Stores – Top of the 
World. Handplockat utbud av 
pappersvaror, ljus, accessoarer, 
kläder, väskor, skor, möbler och 
textiler.
Carrer de Sant Feliu 3 C, Palma

 Rialtoliving.com

9  SPA FONT SANTA 
Spahotell Font Santa på södra 
delen av ön är Mallorcas enda 
termalspa. Med anor från 
1800-talet har man återskapat 
känslan av en gammaldags 
kur ort. Spat är elegant designat 
både inne och ute, med sköna 
vita poolbäddar, fladdrande 
skira linnetyger och varm 
sandsten på alla väggar. En rad 
exklusiva behandlingar erbjuds, 
alltifrån helkroppsinpackningar 
till ansiktsbehandlingar. 

 Fontsantahotel.com

SOL & BAD
10  MALLORCAS STRÄNDER
Mallorca har många fantastiska 
stränder, men Es Trenc på södra 
Mallorca är en av få oexploate-
rade stränder utan höghus och 
hotell. De långa sträckorna av 
bländande sand och kristallklart 
vatten är numera en skyddad 
nationalpark. Stranden har 
också en nudistzon.

11  BEACHKLUBBAR
Det har växt upp allt fler so-
fistikerade strandklubbar runt 
framför allt Palma på senare år. 
Strandklubben Puro Beach strax 
söder om Palma är ett sandnära 
appendix till Puro Hotel. En 
lyxig bar- och poolanläggning, 
med alla bekvämligheter man 
kan tänka sig. 

 Purobeach.com

en enkel vandring som tar drygt en timme. 
På en sluttande äng med mandelträd står en 
flock får och betar. Djuren har ett lugn över 
sig som smittar av sig på oss alla, och vi 
vandrar i tystnad förbi platta kaktusar och 
uråldriga olivträd. Väl uppe vid klostret 
belönas vi med en magnifik utsikt över Mal-
lorcas inland, liksom en restaurang med 
uteservering och rättigheter. På picknick-
området intill har grillarna redan tänts, och 
familjer dukar upp sin medhavda lunch på 
de stora träborden. 

RESTAURANGSCEN PÅ UPPGÅNG
Mallorcas gastronomiska utbud har 
utvecklats rejält under de senaste åren. 
Palma, som ibland kallas ”lilla Barcelona”, 
har ett enormt utbud av tapasbarer, kaféer, 
mellanklassrestauranger och gourmetkro-
gar. Brittiske stjärnkocken Marc Fosh kom 
hit för över 20 år sedan och berättar att även 
de enklare restaurangerna i Palma generellt 
håller en överraskande hög klass.

– Mallorca är en mix av många varie-
rande strömningar och det finns ett härligt 
utbud av olika riktningar nu. Samtidigt 
tycker jag att vi behöver fler toppkrogar på 
restaurangscenen. Här finns definitivt 
utrymme för ett par till. 

Hans restaurang Simply Fosh är den 
enda restaurangen i Palma som har en 
Michelinstjärna. Marc Fosh ville själv 
komma bort från den avancerade gastrono-
min, och han menar att många restauranger 
tar sig själva på för stort allvar. Den egna 
Michelinstjärnan kom organiskt, det var 
inget han sökte.  

– Det var snarare våra återkommande 
kunder som fick oss att ständigt höja våra 
ansträngningar. Och så har vi fantastiska 
lokala råvaror att arbeta med här på ön. 

Restaurangen ligger väl gömd i ett 
gammalt missionshus i den äldre delen av 
Palma. I den avskalade men varma 
restaurangmiljön kan vem som helst känna 
sig välkommen trots en något högre 
prisnivå. På Simply Fosh serveras elegant 
och modern Medelhavsmat med inriktning 
på fräscha smaker och säsongens råvaror. 
Lite som Mallorca självt, helt enkelt.  

På stranden  
Es Trenc finns  
varken höghus  
eller hotell. 

Vid klostret 
Sant Salvador
bjuds en fan-

tastisk utsikt. 

Testa kombinationen 
hibiskus och lakrits 

på Simply Fosh. 

BO
1  PALMA SANT FRANCESC SINGULAR

Hotel Sant Francesc ligger i ett gammalt pa-
lats med bleka stenväggar, som i kombination 
med inredningens varma chokladtoner ger 
hotellet en modern, urban känsla. Läget mitt 
i Palmas gamla stad är perfekt, och utsikten 
från takterrassen och poolen är spektakulär. 
Pris: Del i dubbelrum från 1 300 kr/natt  
inklusive frukost.
Plaza Sant Francesc 5, Palma

 Hotelsantfrancesc.com

2  HOTEL PORTIXOL
Mallorcas första designhotell öppnades för  
15 år sedan av svenska paret Johanna och 
Mikael Landström. Det vitkalkade hotellet i 
Palmas hamn är en riktig pärla, med blå föns-
terluckor och mysiga loungemiljöer på gång-
avstånd från stadens puls. Pris: Del i dubbel-
rum från 1 250 kr/natt inklusive frukostbuffé.
Calle Sirena 27, Palma

 Portixol.com

3  HOTEL SEGLES
Den charmiga byn Campos ligger centralt i 
Mallorcas inland, 20 minuter från Palma och 
Es Trencs vackra stränder. Familjeägda Hotel 
Segles ligger i ett 1600-talshus med liten in-
omhuspool och en vacker innergård. Pris: Del 
i dubbelrum från 500 kr/natt inklusive frukost.
Carrer de Santanyí 4, Campos

 Hotelsegles.com
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