Palma de Mallorca
Palma de Mallorca, eller kort och gott Palma, är en typisk liten spansk stad, som trots sina
knappt 360 000 invånare bjuder på sådant som ofta är reserverat för betydligt större städer
– bra shopping, mängder med hippa kaféer och barer, sena nattklubbar, ett pulserande folkliv
och mängder med bra restauranger. Lägg till den storslagna katedralen, läget vid havet och
några prunkande alléer och du förstår att Mallorcas huvudstad är väsenskilt från öns annars
ganska så trista turistorter. I takt med att strama, snygga designhotell (många svenskägda)
och barer skjutit i höjden har stadens hipphetsfaktor också gjort det. I dag liknas ofta staden
vid ett Barcelona i mini-format. Fast Palma är lite renare, lite trevligare och lite vuxnare. En
stad att trivas i, vår som höst, sommar som vinter. Text Tobias Larsson Foto Tobias Larsson

Snabbfakta Palma
Antal invånare 360 000 Valuta euro Landsnummer 34 Riktnummer 971 Religion 86 procent är katoliker
Statsskick monarki Tidsskillnad 0 Ofﬁciellt språk spanska och baleariska (en form av katalanska)
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Palma > Stan bit för bit

STAN BIT FÖR BIT
CENTRUM . Palmas centrum rymmer
stora delar av det mest intressanta
som staden har att erbjuda i form av
barer, sevärdheter, museer och shopping. Här ligger den mäktiga katedralen Catedral de Palma (även kallad La
Seu), det gamla kungapalatset Palau
de l’Almudaina, stadens bilfria gågator
och en rad vackra torg, bland annat
Placa Major, som är Palmas stora
huvudtorg. Passeig des Borns, som är
namnet på en lång, grönskande allé,
är ett av Palmas många riktmärken.
Här börjar Palmas smått labyrintiska
gågator och här ligger också turistbyrån. I ena änden av allén ligger torget
Placa Rei Joan Carlos I. I andra änden,
i riktning mot havet, kungapalatset
och katedralen. Fortsätter man gatan
upp från allén, förbi kungapalatset,
kommer man så småningom till torget
Placa Cort, där det vackra stadshuset
från 1600-talet ligger, och sedan Placa
Major. Vägen till Placa Major är kantad av kläd-, smyckes- och inredningsbutiker och är jämte Avinguda Jaume
II och de snirkliga gågatorna Palmas
givna shoppingstråk.
Palmas centrum upplevs bäst till
fots – gärna med täta pauser på någon
trevlig uteservering eller något trendriktigt kafé.

Området bakom katedralen, med sina små vindlande
gator med renässanshus, gröna torg
och snirkliga barockkyrkor, utgör
själva hjärtat av det som är det gamla
Palma. Gamla stan räknas oftast
som området från katedralen upp
till torget Placa Cort och begränsas
i öster av avenyn Avinguda Gabriel
Alomar i Villalonga. Här är det själva
stadsdelen och folklivet som är huvudattraktionerna, även om kyrkorna
Església de Santa Eulalia och Basílica
de Sant Francesc är väl värda en titt. I
Gamla stan ligger också Palmas bästa
museum, Museo de Mallorca (läs mer
under rubriken Museer).
GAMLA STAN.

Placa Rei Joan Carlos I.

Området Sa Llotja (eller
La Lonja på katalanska) ligger strax
sydväst om centrum och ramas in
av det gröna torget Placa La Feixina,
motorleden Passeig Sagrera som går
vid vattnet (som något längre västerut
kallas för Passeig Martim) och sammanﬂätas med centrum i allérna Pg
Antoni Maura och Passeig des Born.
Sa Llotja är Palmas turisttätaste område och rymmer några av Palmas
mest designade hotell och många barer och restauranger – några av dem
är bra, andra mycket bra. Namnet Sa
Llotja kommer från det gamla magniﬁka börshuset från 1500-talet, som
ligger på torget med samma namn.
Byggnaden ritades av den store mallorcanska arkitekten Guillem Sagrera
och fungerar i dag som visningshall
för temporära konstutställningar.
SA LLOTJA.

är det lilla
charmiga område som breder ut
sig väster om Passeig des Born och
sträcker norrut till Avinguda Jaume
III. Trånga gränder omslutna av
EL PUIG DE SANT PERE

vackra renässansfasader är den huvudsakliga sevärdheten här. Kika
gärna lite extra på de detaljrika fasaderna på C/Sant Feliu nr 8 och 10.
Den sistnämda visar ett monster med
en läskigt utstickande tunga.
SANTA CATALINA .

Palmas Soho och
hetaste område just nu är Santa Catalina, Sa Ljotjas och El Puig de Sant
Peres västliga granne. Lägenhetspriserna har rusat i taket och nya designritade barer och kaféer ﬁnns om inte
vid varje hörn, så i alla fall nästan. I
Santa Catalina hittar du inga sevärdheter att tala om, men desto mer mallorcanskt folk- och kvällsliv. Det här
är än så länge mestadels Palmabornas
domän, inte turisternas.
Är du sugen på en kopp kaffe eller
en kall cerveza hittar du ﬂera kaféer
på den lite större gatan Avinguda Argentina. Är du sugen på utsökta tapas
eller något annat gott beger du dig till
C/Fabrica, där ﬂera av Santa Catalinas
bästa restauranger ﬁnns.

Tips!
Palma de Mallorca har bra shopping. Här hittar du stora klädkedjor som
spanska Zara och svenska H&M, men också mindre butiker som du inte
hittar i Sverige. Spara plats i resväskan och ladda gärna med lite extra euro
i ﬁckan!

2

Palma > … Stan bit för bit, Ta sig dit, Ta sig runt, Sevärdheter

är området som
sträcker sig österut från katedralen
och består av några av stadens mysigaste smågator. I området hittar du
bland annat Banys Àrabs, de gamla
moriska baden (läs mer under rubriken Sevärdheter).
SA CALATRAVA

är egentligen inget
område utan den stora motorvägen
som följer havet, nedanför själva
Palma (vägen heter egentligen Avinguda Gabriel Roca, men ingen kallar
den för det). Vid vägen ﬁnns ﬂera
av Palmas nattklubbar, en lång rad
restauranger, många stora hotell och
också ett löparspår som är kantat av
lyxyachter och glittrande hav.
PASSEIG MARÍTIM

PORTITXOL . Går

du längs med vattnet
västerut nedanför katedralen kommer
du till ett av Palmas nyaste hot-spots,
hamnen Portitxol. Hamnens var tidigare ett ﬁskeläge, men har på senare
tid transformerats till ett hippt kafé-,
bar- och restaurangområde. Den
gamla ﬁskarkänslan ﬁnns till stor del
kvar och gör att området blir någonting mer än bara ett showroom för
ﬂashiga restauranger och kaféer. Portitxol är väl värt ett besök, gärna för
en skaldjursmiddag eller en kväll med
tapas och alldeles för mycket vin.
Lite längre västerut hittar du en
liten strand, Es Portitxolet, där Palmas trendiga citymänniskor gärna tar
sig ett bad.

TA SIG DIT

Flyg
Palmas internationella ﬂygplats, Son
Sant Joan, ligger åtta kilometer öster
om Palma. Flygplatsen är stor och
modern och rymmer allt som hör en
internationell ﬂygplats till, från taxfree butiker och valutaväxlingskontor
till restauranger och barer.
Flygbussar går från ﬂygplatsen in
till Passeig de Marítim, ungefär varje
kvart, mellan 06.00 och 02.15. En en-

Tips!
För 10 euro går det att köpa en biljett som täcker inträdet till fem av Palmas
största sevärdheter: Museu Diocesà, museet i katedralen, Museu de Mallorca, Can Marquès och Casa Museu J. Torrents Lladó

kelbiljett kostar 1,80 euro. Räkna med
att en taxi in till stan kostar omkring
20 euro. Det ﬁnns även taxibilar med
fasta priser till en rad destinationer
runtom på Palma.
Gå in på www.aena.es för information om spanska ﬂygplatser, ankomster och avgångar. Tyvärr ﬁnns sidan
bara på spanska.

olika språk, bland annat svenska. Turistbussarna stannar bland annat vid
Placa Rei Joan Carlos I, i ena änden
på allén Passeig des Born. Biljettpriset
är 13 euro och då ingår hörlurar.
På Mallorca är taxi billigt med
svenska mått mätt.

SEVÄRDHETER

Båt
Det går att åka båt till Palma från
bland annat Barcelona och Valencia.
Resan till Palma från Barcelona tar
omkring 3 timmar och 45 minuter
med snabbfärja, och 7–8 timmar med
ordinarie färja. Flera avgångar varje
dag med olika rederier. Enkel biljett
med ordinarie färja kostar omkring
20 euro.
Surfa in på www.transmediterranea.es, www.iscomar.com och www.
balearia.net för mer information.

TA SIG RUNT

Ska du röra dig i de centrala delarna
av stan duger ett par friska ben mer
än väl, annars har Palma ett välutvecklat bussnät. Busstationen hittar
du vid Placa Espanya. Buss nr 2 går
genom centrala Palma. Biljettpriset
om man åker inom centrum är 1
euro.
Röda turistbussar kör genom Palma och stannar på en rad olika ställen. När du hoppar på betalar du en
24-timmars biljett, som gör att du kan
hoppa av och på ett obegränsat antal
gånger under ett dygn. Bussen går till
en rad sevärdheter både i och strax
utanför Palma. Turerna går ungefär
var 20:e minut och i högtalarsystemet
(via hörlurar) går det att få information om de olika platserna på en rad

Catedral de Palma (även kallad La
Seu) är Palmas magniﬁka katedral
som nästan tycks vaka över staden.
Katedralen är en av Mallorcas främsta
sevärdheter.
Kyrkan skulle aldrig funnits om det
inte var för att en häftig storm bröt
ut när kung Jaume I var ute till havs.
När det såg som mörkast ut bad han
för sitt liv och lovade att bygga en
storslagen kyrka till jungfru Marias
ära om han överlevde. Det gjorde han
– överlevde alltså. Kyrkan påbörjades
dock aldrig under hans livstid, utan
det kom bli att hans son, Jaume II,

Hästdriven turisttaxi vid
Placa Cort.
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Palma de Mallorca är en bra utgångspunkt för att upptäcka övriga delar av
Mallorca. Hyrbil är det roligaste och bästa sättet att ta sig runt. För att försäkra dig om att få en hyrbil boka genom en hyrbilsﬁrma eller din resebyrå
innan du åker.

som påbörjade den år 1306. Katedralen stod klar först 300 år senare, i början på 1600-talet. På katalanska kallas
katedralen för La Seu vilket betyder
ungefär »det överdådiga skeppet anlagt vid hamnen«
Katedralens inre är imponerande
och ses bäst från den västra sidan, vid
den stora porten, Portal Major (observera att ingången är på katedralens
norra sida, vid museet). Den högsta
takhöjden är – håll i dig nu – 44 meter. Även ljuset utifrån är svårslaget.
Genom 32 fönster med olikfärgade bitar av glas silas dagsljuset och skapar
en nästan kalejdoskopisk ljuseffekt.
Det största fönstret vetter mot öster
och består av 1 236 färgade glasrutor
och har en yta på nästan – håll i dig
igen – 100 kvadratmeter.
Katedralens museum rymmer
många värdefulla klenoder, bland annat en stor mängd målningar.
April–oktober har katedralen och mu-

ligger mittemot katedralen och var ursprungligen de moriska härskarnas palats,
men blev senare även hem för de mallorcanska kungarna. Stora delar av
palatsets nuvarande utseende ﬁck det
av kung Jaume II på 1200- och 1300talet, då han bodde här. Palatset blev
en blandning av morisk och gotisk
stil, med den lokala arkitekten Pedro
Selvas signatur. Resultatet blev ett
överdådigt palats (som dock inte kan
mäta sig med den magniﬁka grannen,
katedralen).
I dag tjänar palatset bland annat
som kontor åt Mallorcas lagstiftande
församling och militären.

PALAU DE L’ALMUDAINA

April–september har palatset öppet
mån–fre 10.00–18.30 och lör 10.00–14.00.
Oktober–mars öppet mån–fre 10.00–14.00
och 16.00–18.00, lör 10.00–14.00. Inträde
3 euro (onsdagar är gratis för dem som
är EU-medborgare och kan visa upp sitt
pass).

seet öppet mån–fre 10.00–18.15 och lör
10.00–14.00. November–mars öppet mån–
lör 10.00–15.00. Inträde 3,50 euro.

Vy över Palma från borgen Castell de Bellver.

är en av Palmas
många alléer och har varit stadens
huvudsakliga promenadstråk sedan
1500-talet. I dag söker man sig hit
mest för skugga eller för att den bästa
shoppingen ﬁnns alldeles i närheten.
Här ligger också turistbyrån och
några kaféer att ta igen sig på efter
intensiva shoppingrundor på Hennes
& Mauritz eller Mango.
PASSEIG DES BORN

Tips!

GAMLA STAN .

Läs om Gamla stan under rubriken Stan bit för bit.

PLACA MAJOR är Palmas stora torg.
Tidigare låg här en ﬁsk- och grönsaksmarknad, men nu är det uteserveringar, turister och butiker som tagit över.
Under Placa Major ligger ett stort
underjordisk köpcentrum, men både
lokalerna och utbudet är rätt trist.

är lillebror till Placa
Major, men är egentligen lite vackrare
och lite trevligare. Här ligger statshuset i pampig renässansstil och många
butiker och kaféer.
PLACA CORT

är en fästning
som ligger ungefär tre kilometer från
Palma. Fästningen byggdes på 1400talet åt kung Jaume II och bjuder på
vyer över Palma stad, hamnen och
havet. Fästningen i sig är vacker med
sina tjocka, honungsfärgade murar,
cirkulära torn och sin innergård, men
saknar i övrigt charm. Åk gärna hit,
men förvänta dig inte för mycket. Inuti fästningen ﬁnns ett museum, men
föremålen saknar tyvärr förklarande
text. Det du kan kika på här är bland
annat en halvnaken, sovande Afroditeﬁgur i alabaster och marmorﬁgurer
av olika djur.
CASTELL DE BELLVER

Turistbussarna som kör sightseeingturer i stan stannar här. Ta annars buss nr
6 från Placa Reina (det lilla torget som
ligger strax nedanför katedralen) till Placa
Gomila. Från busstoppet är det ungefär
en kilometer upp till Castell de Bellver.
April–september har Castell de Bellver öppet mån–lör 08.00–20.00 och
sön 10.00–19.00. Oktober–mars öppet
mån–lör 08.00–19.00 och sön 10.00–17.00.
Inträde 3 euro (söndagar är gratis, men då
är museet stängt).
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så är baden i dag bara ruiner, ganska
intetsägande sådana.

Tips!
ÅTTA MÅSTEN I PALMA:

1. Catedral de Palma, Mallorcas största sevärdhet.
2. En middag på någon restaurang på C/Fabrica i nytrendiga Santa Catalina-området.
3. En drink på Palmas snyggaste bar, Idem, i Santa Catalina.
4. Tapaskväll i det hippa hamnområdet Portitxol, strax väster om Palma
stad.
5. Sol och bad på Mallorcas ﬁnaste strand, Platja de Palma, som ligger en
halvtimmes bussresa från Palma.
6. Gamla stans mysiga gränder och stimmiga folkliv.
7. Museo de Mallorca, Mallorcas bästa museum.
8. Gatulivsspaning från Bar Bosch, som hängt med sedan 1936.

POBLE ESPANYOL .

Turistfälla är bara
förnamnet, men för den som vill lära
sig mer om spansk arkitektur kan ett
besök i denna för turister uppbyggda
»by« vara intressant. Inom bastanta
stenmurar ryms en liten by med uppbyggda modeller av kända spanska
byggnader som Sevillas Torre del
Oro, Alhambra i Granada och Barcelonas Palau de la Generalitat. Poble
Espanyol, som betyder »den spanska
byn«, byggdes i samma veva som
allt ﬂer turister hittade till Mallorca,
på 1960-talet. Förutom modeller av
berömda byggnader ﬁnns här förstås
allt som turisten kan behöva i form
av souvenirbutiker, barer och restauranger.
Poble Espanyol ligger några kilometer

en mix av tunga, mörka möbler blandat med lättare, modernare inslag,
vissa av dem i art deco-stil. I dag är
delar av huset privata lägenheter, men
den del som är öppen för allmänheten ger en intressant inblick i hur Palmas rika en gång i tiden levde.
Can Marquès ligger på C/Zanglada
2A, två gator norr om katedralen. Öppet mån–fre 10.00–15.00. Inträde 6 euro.
www.casasconhistoria.net.

Arabiska baden ligger på C/Can Serra
7. Januari–mars öppet 09.00–19.00. April–
december öppet 09.00–20.00. Inträde
1,50 euro.

MUSEER

är Mallorcas
bästa museum och ger en intressant
och bra bild av öns historia. Museet
är inhyst i en gammal ståtlig renässansvilla, som förhöjer upplevelsen
av besöket. Här hittar du bland annat statyer och arabiska och moriska
smycken från ön, liksom en stor
mängd målningar, vissa daterade så
långt tillbaka som 1300-talet.
Museet rymmer också en del samtida konst, men den är i sammanhanget en bisats jämfört med de gamla
målningarna och museiföremålen.
MUSEO DE MALLORCA

Museet ligger öster om katedralen, på
C/Portella 5. Museo de Mallorca är öppet
tis–lör 10.00–19.00 och sön 10.00–14.00.

betyder på katalanska
»arabiska baden« och det är precis
vad detta är. När de kristna erövrarna
kom till Mallorca på 1200-talet så förstördes mycket av öns moriska byggnader. Arabiska baden, som är från
900-talet, klarades sig dock. Tyvärr

BANYS ÀRABS

väster om centrala Palma. Turistbussarna

Inträde 2,40 euro.

har utställningar
av religiösa målningar och föremål.
Bland föremålen ﬁnns bland annat
moriskt lergods från 1300-talet och
sarkofagen som byggdes på 1800talet för att rymma kvarlevorna av

MUSEU DIOCESÀ

som kör sightseeingturer i stan stannar
här, ta annars buss nr 5 från Placa Espanya

Bar Idem. Sensuell och vacker.

till Avinguda Andrea Doria. Härifrån går
du till byn.
April–november är Poble Espanyol
öppet varje dag 09.00–20.00. December–mars öppet varje dag 09.00–18.00.
Inträde 6 euro.
CAN MARQUÈS .

Gamla stan i Palma
har mängder med gamla pampiga villor. Can Marquès är en av de få som
går att besöka. Huset är från 1300-talet, men ﬁck sitt nuvarande utseende
i början av 1900-talet då kaffebaronen
Don Martín Marquès köpte, renoverade och inredde det. Resultatet blev
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kung Jaume II. Bland målningarna är
Alano de Sedanos Cruciﬁxion en av
de mest imponerande. Den kraftfulla
målningen är från 1500-talet och visar
en blodig Jesus på korset och hans
åskådare, som består av en skara sörjande människor och en skara oberörda, romerska soldater.

Lat eftermidddag på svenskägda
strandklubben Puro Beach Club.

Museo Diocesà ligger inuti Biskopens
palats, alldeles vid katedralen, på C/Mirador. Museet är öppet mån–fre 10.00–13.00
och 16.00–19.00. Inträde 2 euro.
CASA MUSEU J TORRENTS LLADÓ är
den mallorcanska målaren och konstnären Jaquin Torrents Lladós (194693) gamla studio och hem. Jaquin
Torrents Lladós blev känd på 1970talet framförallt för sina barockinspirerande porträtt. Hans konstnärliga
ådra ﬁck dock mer utrymme än så.
Under sin livstid startade han bland
annat tre konstnärsskolor och ägnade
sig åt industriell design.
I Casa Museu J Torrents Lladó
ﬁnns över 100 av hans verk. Mest imponerande är hans självporträtt – och
hans studio, som sträcker sig över två
våningsplan.

är eldsjälen bakom museet, som kan
skryta med en samling av över 500
dockor. En del av dem är riktiga
rariteter från 1800-talet. Museet är
intressant även för dem som saknar
speciellt intresse för dockor. Tyvärr
beskrivs dockorna bara med texter på
katalanska.
Museet ligger vid katedralen, på C/
Palau Reial 27. Öppet tis–sön 10.00–18.00.
Inträde 2 euro.

Museet ligger på C/Portella 9, inte långt
från Museo de Mallorca. Öppet juni–september tis–fre 11.00–19.00 och lör 10.00–14.00.

STRÄNDER & BAD

Oktober–maj öppet tis–fre 10.00–18.00 och
lör 10.00–14.00. Inträde 3 euro.
MUSEU DE PEPAS .

Detta privata museum ligger vid katedralen och är något så ovanligt som ett museum med
antika dockor. Alicia Garcia-German

Det närmsta man kommer en strand
i Palma stad är den lilla sandremsan
som ligger bortanför Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, vid motorvägen. Stranden går bra att sola på,
men vattnet är för förorenat för att

Tips!
I Palma ﬁnns ﬂera läckra designhotell. Puro är svenskägt och ett av de
sobraste. Puro har även en populär, Rivierainspirerad strandklubb, Puro
Beach Club, med pool, solstolar, sprittande champagne och mat. Puro
Beach Club är vitt, stelt och väldigt designat. Med andra ord: väldigt inne.
Antingen gillar du det, eller så retar du dig på snobbarna som hänger här
vilka i lite blekare version annars hänger kring Stureplan i Stockholm.
Puro Beach Club, www.purobeach.com, ligger vid havet, vid avfarten till ﬂygplatsen. Enklast är att ta en taxi. Bor du på hotellet ordnar de gratistransport till och
från strandklubben. Puro Hotel ligger på Montenegro 12 i Palma, tel 971-42 54 50,
www.purohotel.com.

bada i. Ta istället buss nr 15 österut till
Platja de Palma. Efter en halvtimme
väntar vetefärgad sandstrand och inbjudande Medelhav. Stranden är en
av Mallorcas ﬁnaste.
Åker du åt andra hållet, västerut,
hittar du ﬂer stränder. Es Portitxolet
(vid Hotel Portixol) är en liten trevlig
strand där Palmas trendiga skara gärna tar sig ett bad. Lite längre bort hittar du familjestranden Ciutat Jardí.
Klart, lugnt vatten gör det idealiskt
för barnfamiljer. Fortsätter du västerut kommer du till några av Mallorcas värsta turistghetton: Magaluf och
Palma Nova. Söder om Magaluf ligger
Portals Vells, som är en liten mysig
strand i en nästintill oexploaterad vik.

RUNDTURER

Sightseeingbussar traﬁkerar stan och
sevärdheter strax utanför stan. För ett
biljettpris på 13 euro kan du hoppa på
och av som du vill under en 24-timmarsperiod. Turerna går ungefär var
20:e minut och i högtalarsystemet
(via hörlurar) går det få information
om de olika platserna som bussen
passerar. Guidningen sker på en rad
olika språk, bland annat svenska. Turistbussarna stannar bland annat vid
Placa Rei Joan Carlos I, i ena änden
av allén Passeig des Born.
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ÄTA

Bocadillo, smörgås. Billigt och gott.

Billigt (under 10 euro)
Vill du äta billigast möjligt i Palma
är det skräpmatsrestauranger eller en
tapastallrik på något kafé som gäller.
Lägger du till några euro kan du äta
middag för under 10 euro på någon
av turistrestaurangerna som ligger vid
Passeig Marítim.
BAR BOSCH . Anspråkslöst

kafé och
given mötesplats vid Placa Rei Joan
Carlos I. Bar Bosch är en klassiker
som har hängt med sedan 1936. Ta en
tapastallrik med smårätter för några
euro, en smörgås eller bara en rykande kopp kaffe eller en kall öl.
Placa Rei Joan Carlos I 6, tel 97172 11 31.

inﬂuenser från andra kök i Europa.
Räkna med att en huvudrätt kostar
kring 15 euro.
C/Fabrica 23, tel 971-45 31 25.

MCDONALD’S .

För dig som tycker det
är viktigare att ha euro i plånboken är
mallorcansk mat i magen.
McDonald´s ligger 10 meter söder om

Bar Bosch ovan.

Mellan (10–20 euro)
ligger i trendiga Santa
Catalina, på just adressen Fabrica
23, och är en minimalistisk, modern
restaurang. Maten är vällagad och
baserad på mallorcanska köket, men
tillreds på ett smakfullt sätt med
FABRICA 23

är en av Palmas
populäraste restauranger bland Palmaborna själva trots att restaurangen
ligger i turisttäta Sa Llotja-området.
Här njuter du av klassiska tapas eller
färska skaldjur över ett glas vin eller två. Utmärkt mat till ett bra pris.
Boka bord i god tid!

TABERNA LA BÓVEDA

ett vykort. Glöm inte kameran!
Passeig Marítim 33, tel 971-45 76 53.

drivs av en baskisk kock
med samma namn och är troligtvis
öns bästa restaurang. Koldo Royo (nu
syftar vi på kocken alltså) lagar det
som kallas nueva cocina vasca, vilket
är traditionell baskisk mat med nya,
innovativa inslag. Koldo Royo (nu
syftar vi på restaurangen) är belönad
med en stjärna i Guide Rouge.

KOLDO ROYO

Passeig Marítim 3, tel 971-73 24 35.

Passeig Sagrera 3, tel 971-71 48 63.
ARAMIS .

är Palmas bästa indier och
lovordad av mat- och resejournalister
världen över. Med sin utsökta mat
och spirituella miljö av brinnande
rökelsepinnar, tända ljus, blomsterarrangemang och indiska ﬁgurer är
Baiskhi långt ifrån de billiga indiska
kvarterskrogar som man är van vid.
Här ﬁnns bara två välkomponerade
menyer att välja på, vilket gör att du
inte kan välja fel.
BAISKHI

Påkostad och modern restaurang med ett Italieninspirerat kök.
Bra service och jämn kvalité på maten. En av favoriträtterna är ankbröst
med potatisgratäng.
C/Montenegro 1, tel 971-72 52 32.

Passeig Marítim 8, tel 971-73 68 06.

Dyrt (över 20 euro)
ligger i vad
som en gång var Palmas ﬁnaste hotell
och bjuder på såväl storslagen utsikt
som storslagen mat och service. Vad
som är bäst? Vyn från restaurangens
sommaröppna terrass. Vackert som
BAHÍA MEDITERRÁNEO

Tapasbarerna. En självklar del av Spanien.
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SHOPPING

KAFÉER & BARER
BAR BOSCH . Klassiker

från 1936. Läs
mer under rubriken på sidan 7.

Brudklänningsbutik med
utsikt mot Placa Major.

Kläder
Den absolut
bästa gatan för märkesshopping av
kläder är Avinguda Jaume III. Här
hittar du bland annat Mango, Massimo Dutti, varuhuset El Corte Ingles,
Cartier, Loewe (kläder och väskor
för henne och honom), Mont Blanc,
underklädeskedjan Intimissimi och
Versace.
AVINGUDA JAUME III.

är ett av Palmas
mysigaste kaféer och har mer än 300
år på nacken. Här dricker du prisvärda caffe latte antingen inomhus
till ljuset av tunga kandelabrar eller
utomhus på innergården, till ljudet av
den porlande fontänen.
CA’N JOAN DE S’AIGO

Ca’n Joan de s’Aigo ligger på en sidogata mellan kyrkorna Església de Santa
Eulalia och Basílica de Sant Francesc, på
C/Sans 10, tel 971-71 07 59.
IDEM .

En av Palmas senaste och snyggaste barer, som passar lika bra för
ett glas rött som en kopp rykande
cappuccino. Tunga röda gardiner och
soffor, halverotiska målningar, spotligthts och krossat glas skapar en atmosfär av värme, klass och välbehövligt nytänkande, långt från de gängse
moderna, minimalistiska barerna.
Idem ligger i den trendiga stadsdelen

Spansk klädkedja som gått
på export och blivit succé. Konkurrent till H&M. För kvinnor.
MANGO.

Avinguda Jaume III 9, tel 971-71 38 96,
www.mango.com. Öppet måndag–lördag
10.00–21.00.

Spanskt, lite mer
uppklätt mode. För henne och honom.
MASSIMO DUTTI.

Avda. Rey Jaime 111 10, tel 971-71 51 66,
www.massimodutti.com. Öppet måndag–
lördag 10.00–21.00.

Santa Catalina, på C/San Magi 15A, tel
971-78 25 64.

PLACA REI JOAN CARLOS I .

Fortsätter
du Avinguda Jaume III kommer du
fram till Placa Rei Joan Carlos I, där
gågatorna med mängder av bra shopping ﬁnns. Vid torget ligger Palmas
efterlängtade och populära Hennes
& Mauritz-butik, som öppnade sommaren 2005. Lite längre ner mot havet
(vid allén Passeig des Born) hittar du
spanska klädkedjan Zaras butik i ﬂera
våningar och ytterligare en Massimo
Dutti-butik. Ta sedan sikte på gatan
strax nedanför McDonald’s, den där
det hänger en blå skylt med vit text där
det står Travesia Comercial (gatan heter Jovellanos). Här börjar gågatorna
och här ligger många klädbutiker.
Svenska klädjätten. I stort sett samma utbud över
hela världen.
HENNES & MAURITZ.

Can Puig, Calle Can Granada, tel 90112 00 84, www.hm.com. Öppet måndag–
lördag 10.00–21.00.

ZARA. Spansk motsvarighet till H&M.
Mycket populär och framgångsrik
klädkedja världen över, så också i
Sverige. Skulle ett klädesplagg eller
en storlek vara slut här så kanske du
hittar det på Drottninggatan i Stockholm, där Nordens största Zara-butik
ligger. Mode för henne och honom.
Av Alejandro Rosello 34, tel 97146 66 62, www.zara.com. Öppet måndag–
lördag 10.00–21.00.
CONQUISTADOR .

Förutom alla gågator, så ﬁnns det många butiker på den
lite större gatan Conquistador som
ringlar sig upp från Placa de la Reina
(som ligger i ena änden av allégatan
Passeig des Born), upp i riktning mot
Placa Major. Gatan byter under resan
mot torget Placa Major namn till
bland annat Sant Domingo, men har
alltid sällskap av ett ﬂertal butiker.
Vid torget Placa Cort (ett stenkast
från Conquistador) och gatorna däromkring ﬁnns också gott om butiker,
bland annat inredningsbutiken Natuzzi.
Runt det stora torget Placa Major
och gatorna i närheten ﬁnns också
mängder med butiker, bland annat en
exklusiv brudkänningsbutik och en
Dieselbutik.
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Mat och dryck

Varuhus

Denna lilla butik är specialiserad på traditionell mallorcanska
specialiteter som sobrasada (korv),
bröd och örtlikörer.

EL CORTE INGLES .

SOBRASADA.

C/Sant Domingo 1, tel 971-71 48 87.

Stor varuhuskedja
med allt från smink till klockor och
kläder. Har två varuhus i Palma.
Avinguda Jaume III 15, tel 971-770 177,
www.elcorteingles.es. Öppet alla dagar

Öppet vardagar 10.30–20.00, lördagar

09.30–09.30.

10.30–18.00.

Det andra varuhuset ligger på Avenida de
Alexandre Roselló 12–16, tel 971-770 177,

LA VINOTECA. För internationella och
mallorcanska viner.

www.elcorteingles.es. Öppet alla dagar
09.30–09.30.

C/Padre Batolomé Pou 29, tel 97176 19 32. Öppet vardagar 10.00–14.00 och
17.00–20.0o, lördagar 10.00–14.00.

Inredning
På en av tvärgatorna
till Avinguda Jaume III hittar du inredningskedjan Bo Concepts butik.
Snygga designmöbler i prisklassen
mellan–dyrt. Bo Concept hittar du
även i Sverige.

Under Placa Major ﬁnns ett stort,
men trist inomhusköpcentra, med
mestadels billiga varor av dålig kvalitet. Skippa gärna.

Spanska exportsuccén
Mango hittar du på på
Avinguda Jaume III.

BO CONCEPT.

C/Protectora 10 Ediﬁcio Sa Clastra,

(i folkmun
rätt och slätt Porto Pi) ett stort,
opersonligt köpcentra en bit utanför
centrum.
CARREFOUR PORTO PI

Avda. Gabriel Roca 54, tel 971701 503, www.carrefour.es. Öppet alla

tel 971-228 028, www.boconcept.com.

dagar 10.00–22.00. För att ta dig hit ta

Öppet vardagar 10.00–20.30, lördagar

buss nr 3 eller gå västerut längst hamnen

11.00–20.30.

på Passeig Sagrera/Passeig Maritím. Det
tar cirka 40 minuter att gå från centrum

Designat och dyrt. Natuzzi
ﬁnns även i Sverige.
NATUZZI.

till Porto Pi.

ter och Palmabor startar sin partykväll.
BED ligger på C/Jaume Ferrer 14. Öppet till 01.00.
MADE I BRAZIL .

Kitchig brasilianare
med samba i högtalarna och caipirinhas på borden.
Made in Brazil ligger på Passeig Marí-

tim 27. Öppet mån, tors och sön till 03.45,
på helgerna till 04.00.

C/Colon, tel 971-72 05 44,

NÖJEN

www.natuzzi.es. Öppet vardagar 10.00–
14.00 och 16.00–20.00. Stängt lördagar
och söndagar.

Sena barer
BED .

Loungebar där en mix av turis-

BARCELONA JAZZ CAFÉ .

Jazz, blues,
ﬂamenco och latinorytmer.
Barcelona Jazz Café ligger på C/Apuntadores 5 och har öppet till 01.00 på vardagar och 03.00 på helger.

Vitt, stramt och trendigt rätt.
Palma är en stad med smak för
design.

Nattklubbar
Även om Palma inte går i dvala på
vintern så är det avsevärt högre partypuls under vår, sommar och höst,
detta gäller i synnerhet på nattklubbarna.
Tänk på att partyt drar igång sent
på nattklubbarna. Kom tidigast vid
tolv- eller ettiden på natten. Klubbar
kan byta ägare, inriktning och namn
med tämligen korta mellanrum. Dubbelkolla klubbarna nedan innan du
hoppar in i taxin för en helkväll på
någon av dem.
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PACHA .

ber–maj öppet till 05.00 tors–sön. Inträde

Dans, dans, dans. Och hög
musik. Och ett gäng barer. Pascha
är vilt, galet och hett. Det är inte
för inte som klubben tillhör samma
familj som den omtalade superklubben Pacha som ﬁnns på Ibiza. Grön
innergård ﬁnns för den som vill ta lite
frisk luft (och/eller en drink) mellan
varven på dansgolvet. Uppklätt är det
som gäller för att komma in.

Barbarà, inte långt från Pacha och Tito’s.

Pacha ligger på Passeig Marítim 42,

Tel 971–73 69 12. Fre–lör öppet till 04.30,

den stora vägen vid hamnen, cirka 800
meter från färjeterminalen. Tel 97145 59 08, www.pachamallorca.com. Jun–
sept öppet alla dagar till 06.00, okt–maj
till 06.00 tors–sön. Inträde vanligtvis 15
euro.

är Palmas största och hetaste
nattklubb, och därmed Pachas tuffaste konkurrent. Tito´s är snäppet
vassare än Pacha exteriör- och interiörmässigt: kromat stål och stora
glaspartier skapar en djärv, stram och
futuristisk look. Tito’s rymmer bland
annat sex barer och lasershower.
House och pop på hög volym håller
tillsammans med vodka red bull den
unga massan på benen fram till långt
in på natten.

TITO’S

Tito’s huvudingång ligger på Placa
Gomila, men det ﬁnns också en ingång

SPORT

vanligtvis 15 euro.

är en mindre, originellare
och något mindre hysterisk bar/
klubb, vars klientel stilmässigt lutar
åt surfar- och hippiehållet. Kända dj:s
spelar ofta på helgerna.

GARITO

Garito ligger vid den lilla marinan C’an

sön och tors till 04.00.

Fotboll
I Palma ﬁnns det två fotbollslag att
tala om: Real Club Deportivo Mallorca och Atlético de Baleares. Real
Club Deportivo Mallorca har ﬂera
gånger placerat sig bra i Primera Liga.
Atlético de Baleares är mer anonyma
och ligger i tredje divisionen.
Real Club Deportivo Mallorca spelar
sina matcher på stadion Son Moix, på

Film
är Palmas enda
biograf som visar ﬁlmer på originalspråk (i Spanien dubbar man annars
alla utländska ﬁlmer).
MULTICINES RENOIR

Multicines Renoir ligger på C/Emperatiz Eugenia 6, tel 971-29 73 01, www.
cinentradas.com.

Teater
och TEATRO MUNICIPAL
är Palmas två största teatrar. För att se
vilka föreställningar som går köp bladet Guia del Ocio i någon kiosk.
AUDITORIUM

Auditorium ligger på Passeig Marítim
18, tel 971–73 53 28, www.auditoriumpm.com. Teatro Municipal ligger på Passeig de Mallorca 9B, tel 971-73 91 48.

Camí dels Reis s/n, tel 971-22 12 21, www.
rcdmallorca.es. Biljetter köper du på plats.
Atlético de Baleares spelar på Estadi
Lluis Sitjar, på Via de Cintura s/n.

Tjurfäktning
är större på fastlandet än på Mallorca, men matcher
förekommer ungefär en gång i månaden under tjurfäktningsperioden
mars–oktober. Palmas tjurfäktningsring är från 1929 och ligger strax norr
om stan.
TJURFÄKTNING

Tjurfäktningsringen Placa de Toros ligger på Avda. Gaspar Bennuzar Arquitecte,
tel 971-75 52 45. Biljetter köps på plats. Sol
är lika med en plats i solen och är billigare
än sombra, som syftar på en plats med
skugga.

från Passeig Marítim 33. Tito’s har tel 97173 00 17. Juni–mitten på september öppet

BRA ATT VETA

alla dagar till 05.00, mitten på septem-

Hamnpromenaden vid Passeig de Maritím.

Klimat
Mallorca kan man åka till året om,
även om december–februari ofta
innebär temperaturer på 5–15 grader
(i sällsynta fall även minusgrader).
Juni–augusti betyder högsommar och
i regel 25–30 grader varmt. I juli är det
i genomsnitt bara en regndag totalt,
vilket gör det till den torraste månaden på året. Den blötaste månaden
är december, då det i genomsnitt är
nio regndagar. Juli och augusti har i
genomsnitt elva timmar solsken per
dag. I december är genomsnittet fyra
timmar.
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Turistbyrå
Det ﬁnns ﬂera turistbyråkontor i Palma. Ett hittar du vid Passeig des Born,
ett annat vid gatan Sant Domingo,
inte långt från Placa Cort, se exakta
adressuppgifter nedan.
C/Sant Domingo 11, tel 971-724090,
www.palmademallorca.es. Kontoret har
öppet mån–fre 09.00–20.00 och lör
09.00–13.30.

förnuftet och ha koll på värdesaker
som plånbok och kamera, att inte
vifta med pengar och inte gå ensam i
mörka passager.

I nödfall
AMBULANS, BRANDKÅR OCH POLIS
Tel 112

Länkar
är välfylld
av information om väder, nyheter
med mera. Finns på en rad språk,
bland annat engelska. www.palma
demallorca.es.
TURISTBYRÅNS HEMSIDA

Valuta och pengar
Det ﬁnns gott om bankomater i
Palma. Du behöver sällan gå mer än
ett kvarter för att hitta en. De ﬂesta
affärer och restauranger accepterar de
vanligaste kontokorten.

Säkerhet
Palma är en säker stad, men precis
som i alla storstäder förekommer
ﬁckstölder och stölder. Som alltid
gäller det att använda det sunda

MALLORCAONLINE .

Kartor över Mallorca och Palma, men också en hel del
information. Finns bland annat en
engelskspråkig version av sidan. www.
mallorcaonline.com
Guiden är producerad i december 2005.
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