Rejser
Et fantastisk syn ud
over Palmas bugt!

Facts om
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca er hovedstaden på
de baleariske øer, som ligger i det
vestlige Middelhav. Palma ligger
smukt i en bugt og er kendt for sine
solnedgange, ligesom byen
overrasker med sin historie og
prægtige arkitektur.
Indbyggere: Cirka 400.000.
Flyvetid: Cirka tre timer direkte fra
København.
Vejr: Vejret er mildt fra april til
slutningen af oktober.
Møntfod: Euro.
Sprog: Mallorcinsk (en afart af
catalansk) og spansk.

din insiderguide til

Den bedste shoppingby ved Middelhavet, et gudsbenådet klima,
en fascinerende kultur og et enormt udbud af cafeer og restauranter. Danske Iben har masser af tips til ‘hendes’ by, Palma.
Af Hanne Olsen

Iben Andsager (40)
Job: Ejer det lille firma
feelingmallorca.com, som
udlejer feriehuse på Mallorca.
Familie: Gift med Juanqui,
har to børn på 5 og 10 år.
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Iben Andsager boede første gang i Palma
i 1990 som au pair i et år. I 1996 vendte
hun tilbage, fordi hun fik tilbudt job i et it-firma,
og et års tid senere mødte hun så sin spanske
mand, Juanqui. Sammen har de to børn, og Iben
har ingen planer om at vende tilbage til Danmark,

selv om Juanqui egentlig gerne ville.
“Beslutningen om at bosætte mig blev aldrig
bevidst taget, men da jeg mødte min mand, blev
min hjemrejse udsat. Jeg nyder kulturen, klimaet
og ikke mindst befolkningen, som er meget åben,
når du først tager aktivt del i deres liv,” siger hun.
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Palma de Mallorca

Hvor spiser jeg bedst?

Hotel Convent
de la Missió. Sov
godt i et ombygget kloster.

“Oplev den gastronomiske rute
la Ruta Martiana. Hver tirsdag
klokken 19.30 byder over 25 cafeer
og restauranter indenfor til tapas i
indre by. For 2 euro pr. sted får du
en lille fadøl eller vin med tapas.
Du spiser godt i Santa Catalinaområdet. I gaderne San Magin,
Aníbal og Fábrica er der noget for
enhver smag. Prøv for eksempel
pa amb oli (brød og olie med lokale
oste og skinker/pølser) hos Sa
Llimona og sushi hos Wasabi. Es
Mercat blander det traditionelle
køkken med det moderne og laver
mesterlige retter. Menuen varierer
fra dag til dag, og det er middelhavskøkkenet, når det er bedst.”

Hvor skal jeg bo?
“Der er mange rigtig lækre
hoteller i Palma. Et godt
bud er Santa Clara Hotel,
som ligger i hjertet af Palmas
gamle bydel. Du får ultimativ
forkælelse i deres urban spa,
og på tagterrassen findes den
flotteste udsigt over Palma.
I det tidligere Palacio de los
Marqueses de Farrandel,
som blev bygget i det 16.
århundrede, ligger Hotel
Born. Et simpelt, men dejligt
sted, hvor du kan nyde din
morgenmad i en typisk patio
(gårdhave). Fantastisk sted at
bo i en shopping-weekend.
Hotel Convent de la Missió

Hotel Born er
hyggeligt til en
shoppe-weekend.

ligger i et gammelt kloster og
er et sofistikeret hotel med
en ny restaurant, der serverer
moderne middelhavsmad.”
Santa Clara Hotel C/ San Alonso 16,
santaclarahotel.es
Hotel Born C/ Sant Jaume 3,
hotelborn.com
Convent de la Missió C/ de la Missió

Uhm,
hapseretter
er noget af
det bedste!

La Ruta Martiana Vælg og besøg de
restauranter, der passer dig. Du finder
rutekort på baleareslive.com
Sa Llimona C/ Sant Magi 80,
sallimona.com

Pa amb oli – små
brød med olie og
lokale lækkerier.

Wasabi C/ San Magin 55
Es Mercat C/ Purisiana 14

Hvor skal jeg shoppe?
“Palma er fyldt med butikker –
også i de små sidegader. Gaden
mellem Avinguda Jaume III og
Plaça Weyler er en af de mest
udsøgte shoppinggader. Her finder du mærkevarebutikker som
el Corte Inglés, Zara, Mango og
Custo. I gågaden San Miquel kan
du shoppe Camper-sko. Besøg
også tøjbutikken Addaia, der er
fantastisk, men ikke billig. Rialto
Living, der har en blanding af
mode, dekoration og kunst –
også i den dyre ende – er værd at

besøge, om ikke andet for deres
lille kunstgalleri og café i butikken. Har du bil, er det et must at
smutte til fabrikken Tony Mora,
som laver fede cowboystøvler. Se
produktionen, og køb et par –
der er også et outlet.”
Camper C/ Sant Miquel 17
Addaia Sant Miquel 51
Rialto Living C/ Sant Feliu 3C,
rialtoliving.com
Tony Mora C/ Alaro-consell, Alaro,
tonymora.com

Livsstilsbutikken
Rialto Living har
både café og
kunstgalleri.

Fiskerkvarteret
Santa Catalina
er Palmas nye
smarte område.

Hvor skal jeg gå hen,
hvis jeg vil have det hyggeligt?

“Santa Catalina-området har en ubestridelig
charme med mange cafeer og et skønt marked. På markedet ligger boden Sa Roteta,
hvor du kan købe delikatesser som olie, vin,
paté og salt.”
Sa Roteta Santa Catalina marked, Plaça Navegacio

Køb Campersko på gågaden
San Miquel.
Zara er også i
Danmark, men
det er nu alligevel
noget andet ...
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Se katedralen
La Seu på din
slentretur gennem
den gamle bydel.
Undskyld, det er
ikke personligt, men
Ibens advarsel!

Hvilke attraktioner
skal jeg absolut se?
“I Palma er der mere end 70 huse med
arkitektoniske patios i hver sin stil fra perioden
14.-20. århundrede. Nyd dem på en slentretur
i den gamle bydel. Den majestætiske, gotiske
katedral La Seu er et must. Det arabiske bad,
Banys Àrabs, er et af de få arkitektoniske spor
fra maurertiden på Mallorca og det eneste
tilbageværende bad. Besøg også det gamle
handelsmarked La Lonja, som i dag er museum og en af de smukkeste gotiske bygninger
i Palma, udsmykket med små tårne.”
La Seu C/ Capiscolato 2
Banys Arabs C/ Serra 7
La Lonja Plaça Lonja 5

Har du et hemmeligt sted,
du vil dele med mig?
“Markedet Mercado del Olivar har
det hele. Der kan jeg godt lide at
kigge og shoppe. Lad dig friste hos
Palmas bedste bager, Fibonacci Bakery. Her er det svært at vælge!”
Mercado del Olivar Plaça d’Olivar
Fibonacci Bakery Dameto 2,
fibonacci-bakery.com

Det gamle handelsmarked La Lonja er
en smuk bygning, der
i dag er museum.

Er der noget,
jeg skal passe på?
“Pas på lommetyve, især
omkring katedralen og andre
turistattraktioner. Tag aldrig
imod en blomst fra sigøjnere,
de vil have penge for den, og du
risikerer at miste din pung.”

“Hold dig fra
restauranter, hvor
tjenerne står med
menukortet i
hånden.”

Er der noget, jeg helt
skal holde mig fra?
“Hold dig fra restauranter, hvor
tjenerne står med menukortet i
hånden og forsøger at overtale dig
til at spise der. Det er dyrt og ikke
altid særlig godt.”

Læs i næste nummer
Din insiderguide til: New York
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