
Dojmy z dovolené  na Mallorce
3.10.2015-10.10.2015

Mallorcu jsem navštívila po 8letech, kdy jsem sem po tři léta jezdila se svou matkou(2005,2006,2007). Takže
jsem  byla  hrozně  zvědavá,  co  se  od  té  doby  změnilo.  Tenkrát  jsme  jezdili  s TOMITOUREM  do  hotelu
Bonavista  v S ‘Illotu,  tentokrát  s Fischerem do apartmanhotelu Club Sa Coma v Sa Comě.  I  když zařízení
apartmánů není úplně ideální a léty je opotřebované, má tento objekt velmi dobrou polohu: blízkost pláže Sa
Coma, stanice busu, hypermarketu Eroski (jeden z těch levných) i přírodního parku Punta de n'Amer. A přitom
se nachází v klidnější části letoviska a je v něm bazén s lehátky.

Nejprve pár všeobecných informací o ostrově:

Mallorca [majorka],  je  ostrov náležící  Španělsku, největší  nejen z  Baleárských ostrovů, ale také  největší
ostrov Španělska. Leží v západní části Středozemního moře ve vzdálenosti přibližně 200 kilometrů od Valencie,
Barcelony a  Alžíru. Rozloha ostrova činí 3 648  km², je 110 km dlouhý a mezi 60 a 90 km široký. Má asi
865 000 obyvatel, z čehož 380 000 žije v hlavním městě Palma de Mallorca.

Přílet byl v noci, takže den prvý 4.10.2015 jsme strávili na pláži v S’Illotu s podvečerní procházkou po pobřeží
do Cala Morlendy  a poté k bývalé strážní věži vybudované proti útočným Maurům v 17.století na poloostrově
Punta de n'Amer.  Ve věži je malé muzeum a je volně přístupná, pokud je otevřena  i výletní restaurace.
Poloostrov má 500 ha a žije zde zajímavá fauna a je porostlý ne všude rostoucí florou, proto získal v roce 1985
statut přírodního parku. Je protkán řadou turistických cest.

5.10.2015  po pěšky z Canyamelu Playa do Sa Comy

Odjezd busem v 12:15 do Canyamelu (2,45 EUR). Obec Canyamel leží asi 6 kilometrům jižně od Cala Rajady.
Disponuje malou pláží, která je vhodná pro rodiny s dětmi. Má i dostatečné obchodní centrum. Obcí protéká
říčka Canyamel, která je útočištěm vodního ptactva. Od mostku  jsme se vydali „značenou“ neznačenou cestou
směr Costa de Canyamel-letoviska, kde většina rekreačních vilek je za 1 000 000 EUR a více. Na konci hlavní
ulice (via de les Cales) začíná „kozistráda“ značená modrými puntíky, která vede až k Miradoru na Cap des
Pinar v Costa del Pins. Asi 2km dlouhé letovisko s poměrně častou bus dopravou do Cala Millor až S’Illotu a
Palmy s malou betonovou pláží a vstupem do vody po schůdkách pod hotelem Eurotel Golf Punta Rotja, využili
jsme ji ke koupání-(já osobně  mám raději než tradiční písčitou pláž). Pak jsme pokračovali k pláži Sa Marjal a
pak střídavě po pobřeží a příjezdové silnici přes Port Verd  do Cala Bony a už po pobřežní promenádě k Punta
de n'Amer a jednou ze stezek do Sa Comy. 

6.10.2015  út pěšky ze Sa Comy do Porto Crista

Dopoledne rezervace auta na další den-kupodivu žádná záloha-vče domluveno ústně založeno jen  na důvěře
obou partnerů, pak jsme se plácli na naší oblíbenou pláž v S’Illotu a v pozdním odpoledni vyrazili po pobřeží
do Porto Crista. Podél silnice sice vede z Cala Morlendy cyklostezka, ale ta kopíruje silnici. Na konci Cala
Morlendy jsme vlezli  pěšinkou do „makije“ prošli  kolem malé  útulné písčité  nudy pláže a pokračovali  po
pobřežní stezce, sporadicky značené červenými puntíky, makií až do Porto Crista - prohlídka městečka 3000
obyv.  Bylo  založeno teprve na konci 19.  století,  ale  počátky osídlení této oblasti  sahají  až do dob starých
Římanů. Asi nejklidnější pláž na Mallorcu - položena v hluboké zátoce u přístavu. Za přírodním přístavem na
kopci  slavné  jeskyně  Cuevas  del  Drach -  přírodní  mistrovské  dílo  -  návštěva  těchto  vápencových jeskyní
rozhodně stojí za to, čeká Vás projížďka po podzemním jezeru, které je se svými 177 metry délky považováno
za největší podzemní jezero na světě...příjemný zážitek dokresluje klasická hudba, vstupné 10 EUR . Časté
autobusové spojení s ostatními letovisky na pobřeží, my se vrátili busem v 19:00-nejnižší možný tarif TIB na
pobřeží -1,85EUR.

7.10.2015  st autem na sever

V 9:00 jsme dorazili  do půjčovny,  vyzvedli  auto a hurá na sever. Jedeme přes Porto Cristo na Manacor a
kousek za 2.největším městem Mallorky( 30 000 obyv.) odbočujeme na Petru, Santa Margalidu, Alcúdiu, Port
de Pollencu a silničkou plnou zatáček na mys Formentor k majáku, kde je malé parkoviště. Maják Far de Cap
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Formentor  stojí na samém konci. Cap de Formentor je nejsevernějším místem ostrova Mallorca. Maják  byl
dostavěn v roce 1860 a svou navigační funkci plní od roku 1863 až do dnešních dnů. V současnosti ale již není
potřeba lidské obsluhy, využívá se solární energie. Budova, kde kdysi o samotě přebýval strážce majáku, se
změnila na kavárnu, snack - bar a prodejnu suvenýrů. Z terasy před budovou jde za příznivých klimatických
podmínek spatřit sousední ostrov Menorca. V bezprostředním okolí majáku žije i několik divokých koz, které si
sem zvykly chodit pro dobroty, kterými je krmí turisté.

Úzká a klikatá silnička nad příkrými skalnatými srázy, po které dnes míří na Formentor stovky aut, autobusů a
cyklistů, byla postavena podle plánů italského inženýra Antonia Parrettiho, který se proslavil i stavbou stejně
náročné silnice na "Sa Calobra". 

Po prohlídce ještě zastávky poblíž pláže de Formentor u nejstaršího hotelu, ke kterému jsme se však nedostali.
Hotel zde stojí od roku 1929 až dodnes a je jedinou stavbou tohoto druhu na celém Formentoru, příjezdová
cesta je otevřena jen pro ubytované hosty. Mezi nimi se vyskytují i dost slavná jména jako Audrey Hepburnová,
Winston  Churchill,  Charlie  Chaplin,  Agatha  Christie  a  další.  V jeho  bezprostředním okolí  jsou  všude  jen
placená parkoviště s parkovným kol 10EUR. Pak krátká zastávka na Miradoru del Mal Pas, kde též přeplněné
parkoviště,  ale  zdarma.  Pomník  připomínající  stavitele  zdejší  silnice  -  Antonia  Parrettiho,  stojí  před  ní.
Dlážděný chodník lemovaný nízkou zídkou vede po okraji útesu k vyhlídkovým plošinám, kde se z výšky
téměř 300m nad hladinou moře otevírají krásné výhledy do okolí a na ostrůvek Es Colomer. Stejně tak krásné
výhledy jsou od obranné věže  Torre  d'Albercutx  (Talaia  d'Albercutx),  která  stojí  na  vrcholu  kopce  přímo
naproti Mirador del Mas Pas. Od strážné věže lze spatřit zátoky Badia de Pollença a Badia de Alcúdia. Pak
jsme projeli Pollencou ke klášteru Lluc.

Klášter  Santuari  de  Lluc,  duchovní  centrum  ostrova  Mallorca,  stojí  v  horském  údolí  pohoří  Serra  del
Tramuntana,  v severozápadní  části  ostrova.  První zmínka pochází  z roku 1246. Podle pověsti  našel  mladý
pastýř v místních lesích sošku Madony a odnesl ji do kostela ve vesnici Escorca, odkud několikrát záhadně
zmizela a byla vždy znovu nalezena v Llucu. Díky tomu tady vznikla nejprve poustevna, poté kaple, kostel a
nakonec celý klášter, do kterého míří tisíce poutníků, aby na vlastní oči spatřili sošku Černé Madony, známou
jako La Moreneta.  Klášterní komplex je poměrně rozlehlý a tvoří ho několik budov a nádvoří. La Morenetu,
uctívanou sošku černé Madony, spatříte v malé kapli  za hlavním oltářem baziliky,  kde je i několik lavic k
sezení. Klášter je veřejnosti přístupný po celý rok. Vstupní brána se otevírá v 6:00 hod. a uzavírá se ve 23:00
hodin. Vstup je zdarma. Parkovali jsme poblíž kláštera neb oficiální parkoviště je zpoplatněné (4EUR). Pak
jsme po silnici MA 10 popojeli až k odbočce na Sa Calobru, ale tu se nám už z časových důvodů nepovedlo
navštívit. Silnička, která sem vede je sice jen 12 km dlouhá, ale plná serpentin (překonává 600m výškového
rozdílu) a když ji ucpe nezodpovědný řidič výletního busu může se cesta hodně časově prodloužit. Potom jsme
už frčeli nejkratší cestou k našemu pobřeží, v koupání na krásných plážích u Porto Crista (Playa Romantica,
Playa Mendia) nám zabránil silný vítr a velké vlny.

8.10  čt  Capdepera, Cala Rajada a pěšky k Na Penyal

Po snídani odjezd busem za 2:45 EUR do Capdepery. Toto městečko s několika tisíci obyvatel je také hlavním
městem stejnojmenného okresu, ke kterému patří například letoviska Cala Rajada, Font de Sa Cala, Canyamel,
Cala Mesquida a Cala Lliteras. Strategická poloha tohoto místa byla využívána již před dobou římskou, kdy se
tu začalo se stavbou opevnění. Současný systém s opravdu impozantními městskými hradbami pochází z doby
nadvlády Arabů, kteří zde v roce 1230 vzdorovali španělskému králi a dobyvateli  Jakubovi I.Aragonskému.
Jeho nástupce Jakub II.Mallorský začal kolem roku 1300 s dalším rozšiřováním pevnosti Castillo de Capdepera,
jejíž vzhled se pak od konce 14. století již téměř nezměnil a je nejvýznamnější památkou nejen v obci, ale i v
celé oblasti. K ní se nejlépe dostanete pěšky od náměstí Plaça de España, odkud vede přímá cesta po schodech
ke hradu. Masivní obranná věž stojí ve vstupním prostoru (jižní strana), portál pochází ze 16. století. Stranou od
ní  stojí  ještě  další,  menší  obranná věž.  Dříve  stály uvnitř  pevnosti  obytné  domy pro osadníky,  které  byly
postaveny přímo u zdi. Dnes jsou bohužel zničené. V severním rohu se nachází v nejvyšším bodě kaple Nuestra
Senyora  de  la  Esperanza.  Všechny  možné  pověsti  vyprávějí  o  nedobytnosti  zdejší  pevnosti,  o  kterou  se
zasloužila Matka Boží,  jejíž obraz je umístěn v kapli. V čase nejvyšší nouze byl tento obraz vynesen na hradby
a pomohl obráncům prolomit obléhání arabskými piráty. Z Capdepery jsme pak sešli do Caly Rajady, kde jsme
se vykoupali na pláži de Son Moll   a pak v 15 hodin odjeli lodí (15EUR za osobu) do Sa Comy. Protože byl
ještě čas, tak jsme se odhodlali k výletu k nejbližšímu vrcholku místního pohoří  Sierra de Levante. Na úpatí
jsme přešli novou cyklostezku, vybudovanou po bývalé železnici, vedoucí z Arty do Son Carrio a vylezli Na



Penyal. Zpět jsme šli stejnou cestou až do apartmánu. Značení turistických cest kolem vrcholu Na Penyal je
pouze náhodné.  

9.10. pá  Palma de Mallorca

Je hlavním městem ostrova Mallorca a současně sídlem autonomní vlády celých Baleárských ostrovů (patří 
sem ostrovy Mallorca, Menorca, Ibiza a Formentera). Má téměř 400 000 obyvatel, z nichž asi 100 000 žije v 
předměstských částech. Na Plaça Espanya je autobusové i vlakové nádraží i konečná metra. Má dobré 
autobusové spojení s celým ostrovem, vlakovou trať do Solleru a Manacoru a dvě linky metra (7,2km a 
8,35km). Celý záliv u Palmy je od S’Arenalu až k Magalufu velmi hustě zastavěn domy a hotely.

Hlavnímu  městu  Palmě  dominuje  katedrála  La  Seu,  která  byla  dostavěna  v  roce  1587.  Katedrála  byla
postavena ze žlutého mallorského pískovce ze Santanyí.  Je 44 metrů  vysoká a 161 metrů  dlouhá.  Interiér
chrámu je díky velkým vitrážím nádherně prosvětlen a proto je stavba často nazývána "katedrálou světla a
prostoru". Katedrála La Seu je impozantní budovou s opěrnými oblouky a pilíři, věžemi vysokými více než 60
metrů a zvonicí s devíti zvony. Klenba střední lodi (110 metrů) je nesena 14 štíhlými sloupy, které měří 20
metrů. Velká rozeta v apsidě (15. století) je sestavena z 1236 jednotlivých barevných sklíček a má průměr 11
metrů. Z terasy nad jižním portálem (Puerta del Mirador) se dopoledne naskýtá velmi krásný pohled na město
a záliv. Katedrála vznikala po dobu čtyř století ze zdiva bývalé mešity. Základní kámen položil král Jakub I. po
kapitulaci  arabských  vojsk  1.1.1230.  Roku  1604  byly  dokončeny  práce  na  hlavním  portálu.  Na  jeho
rekonstrukci se podílel světoznámý katalánský architekt Antonio Gaudí, který se proslavil především svými
kultovními stavbami(Sagrada Familia) v Barceloně. 

Druhou nejvýznamnější stavbou je gotický hrad  Castell de Bellver, který nechal postavit  Jakub II. a který
sloužil jako vězení až do 20. stol. Výstavbu tohoto jedinečného hradu plánoval již první křesťanský panovník,
král Jakub l. (Jaume l.)). Jedním z důvodů bylo i to, aby hrad připomínal vítězství křesťanství nad islámem.
Jeho budování začalo již v době jeho vlády, dokončení se však nedožil a hrad byl zcela dostavěn až za vlády
jeho syna Jakuba ll. (Jaume II.) v letech 1309 - 1311. Jako architekt byl povolán Pere Salva, podle jehož návrhů
byla  postaven  i  palác  Almudaina.  Hrad  se  nachází  asi  3  km  severozápadně  od  centra  Palmy  a  stojí  na
strategickém významném místě, na zalesněném kopci (112,6 m. n. mořem) nad palmským zálivem. Je odsud
krásný výhled přímo na zátoku i na staré město v Palmě (mimochodem v překladu z katalánštiny znamená
název Bellver skutečně "krásná vyhlídka"). Castell de Bellver má zcela jedinečnou kruhovou konstrukci zdí,
jejichž součástí jsou tři věže a několik střílen. Čtvrtá a nejvyšší věž - Torre de l’Homenatge stojí samostatně,
tyčí se vysoko nad rovnou střechou hradu a je s ní spojena úzkým můstkem. Uprostřed dvoupatrového hradního
paláce je krásné kruhové nádvoří lemované arkádovými oblouky. V přízemí jsou za románskými oblouky po
obvodu zdí umístěny antické sochy. Z prvního patra, které zdobí gotické oblouky, lze vyjít po schodech do
patra druhého, na střešní terasu hradu, odkud jsou překrásné panoramatické výhledy do okolí. Po Arabech ve
městě zůstaly arabské lázně z 10. století.

Den jsme zakončili koupáním na palmské několikakilometrové písčité pláži, která se táhne od palmského 
přístavu v Can Pastille až k S’Arenalu. Na městských bilbordech jsme si všimli upozornění na maratón. Letos 
v říjnu zde proběhl už 12.ročník městského maratónu, ale až týden po našem odjezdu (18.10.).

10.10.  so  den poslední jsme strávili na pláži a prohlídkou památek na Talayoty v S’Illotu. 
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