
Åk till charmiga MALLORCA!
Bara några timmars flygresa bort ligger den soldränkta ön Mallorca. Ön som blev omåttligt populär 

på 80-talet har under de senaste åren fått sig ett rejält uppsving och hit åker par, vänner och 
barnfamiljer av att njuta av allt ön har att erbjuda, inte minst huvudstaden Palma de Mallorca. 

R es till Mallorca på bröllopsresa eller varför inte 
ta med bästa vännerna hit innan bröllopet och 
ladda upp genom god mat, shopping, sol, bad och 
bröllopsplanering. Huvudstaden Palma lämpar sig 

perfekt för en weekend, eller varför inte stanna längre, hyra bil 
och upptäcka ön på egen hand? Bröllopsmagasinets chefredak-
tör Anna har besökt ön och huvudstaden och tipsar om vad ni 
inte får missa!

MAT & DRYCK

La Molienda (Carrer del Bisbe Campins, 11)
Palmas kanske bästa frukost-ställe? Fräsch, ekologisk och hälso-
sam mat i sin bästa form. Kaffet är också bland det godaste jag 
smakat. Personalen är charmig, familjär och på detta ställe hade 
jag kunnat spendera halva dagen på. Äta frukost, dricka kaffe, 
bläddra i magasin och prata med folk. Ett måste för Palma-be-
sökaren!

Duke Palma (Calle Soler 36)
Fantastisk härlig restaurang som mixar det grekiska, peruanska 
och mexikanska köket. Personalen är härligt avslappnad och du 
känner dig genast som hemma. Missa inte de mexikanska ta-
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Frukost på La Molienda



pasen och den hemgjorda chokladtryffeln med 
olivolja och havssalt.

Simply Delicious (Plaça Navegació, 5)
Libanesisk- och medelhavsinspirerad vegetarisk 
restaurang med fantastiskt god mat. Ett perfekt 
lunch-hak i charmiga Santa Catalina. Är du här 
så missa för allt i världen inte att äta hummusen 
– kan vara den godaste jag smakat.

Naan street food (Carrer de Caro, 16)
Fantastisk restaurang med härlig personal och 
fenomenal mat. Smakrikt, fräscht och roligt 
utbud där du kan beställa små eller stora rät-
ter beroende på om man vill äta själv eller dela i 
sann tapas-anda. Möjligtvis det bästa matstället 
i Palma?

Baren vid Es Baluard (Plaça de la Porta de 
Santa Catalina, 10)
Härligt vattenhål med förmodligen stans bästa 
utsikt över hamnen och staden. Vid Es Baluard 
Museum of Modern Art finns en riktigt fin bar 
och du kan i sann kultur-anda dricka ett glas 
bubbel och se solen gå ned.

RivaReno (Plaça de la Llotja, 1)
Detta ställe ligger mitt bland turist-stråken och 
går inte att missa. Glassbaren har gäster nästan 
dygnet runt och jag kan förstå varför. Otroligt 
god glass!

SE & GÖRA

Rialto Living (Carrer de Sant Feliu, 3)
Om du vill shoppa inredning eller bara inspire-
ras är det till konceptbutiken Rialto Living du 
måste gå, som ligger i shoppingdistriktet Paseo 
Born. I den tre våningar stora butiken finns allt 
från mode till inredning.

Katedralen i Palma
Otroligt vacker och pampig byggnad som syns 
nästan vart du än befinner dig i staden.

Valldemossa
Fantastisk bergsby som är väl värd ett besök. Åk 
hit och strosa runt på de vackra, stenbeklädda 
gatorna. Drick cappuccinos i solen och förun-
dras över femtio-nyanser-av-sten.

Cala Llombards”LIVINGDREAMS”

Vegetarisk lunch på Simply Delicious



FAKTA OM MALLORCA
Land: Spanien
Huvudstad: Palma
Folkmängd 869 100 (varav 375 800 i Palma)
Klimat: Medelhavsklimat med en tempera-
tur på mellan 25-30 grader under sommar-
halvåret.
Valuta: EURO
Res hit: Till ön kan du resa med såväl char-
ter som reguljärt. Hit går direktflyg från både 
Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsing-
fors. Restid ca 3-4 timmar.

Cala Llombards
En av många charmiga badvikar på Palmas öst-
kust. Kom hit tidigt för att få stranden för er 
själva och missa inte den närliggande vackra 
badviken Calo des Moro.

Saluhallar
Inne i Palma finns två fenomenala saluhallar – 
Mercat de l’Olivar och Mercat Santa Catalina. 
Besök dem och köp mat, frukt, vin och annat 
smått och gott.

Es Trenc
Palmas kanske vackraste sandstrand?

Salinas d’Es Trenc
Om ni spenderat förmiddagen på vackra stran-
den Es Trenc rekommenderas ett stopp på 
salt-fabriken och den mysiga butiken inte långt 
därifrån. Se hur saltproduktionen går till och 
besök butiken för att köpa en stark espresso, 
olivolja och självklart salt i alla dess former 
och smaker.

Port de Sollér
Om ni reser med bil tar ni er enkelt till Port de 
Sollér och om ni rest med buss kan ni hoppa 
på något av de små tågen som flera gånger i 
timmen åker mellan Sollér och Port de Sollér. 
Denna lilla stad ligger precis vid vattnet, är ot-
roligt charmig och här hittar du ett brett ut-
bud av restauranger, caféer och andra mysiga 
platser. Väl värt ett besök om du tar dig runt 
Mallis.

LIVINGDREAMS Mallorca (Placa Hostals 
19. ES-07320 Santa Maria Del Cami)
Livingdreams består av ett 750kvm stort 
showroom med möbler, inredning, tillbehör 
och konst från hela världen. Det är unika och 
specialtillverkade pinaler mestadels efter egen 
design. Och utöver det enorma utbudet av 
snygg inredning finns här också ett vinotek, en 
bistro och ett café. Väl värt ett besök!

Sol & bad på Es Trenc


