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Srdečně vás
vítáme na ostrově

MALLORCA

Přejeme vám příjemné prožití dovolené
s NEV-DAMA.
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Poznejte to nejlepší z Mallorky

Palma Aquarium

•  akvárium bylo otevřeno v roce 2007 
v blízkosti hlavního města Palma de 
Mallorca

•  nabízí nádhernou exkurzi do říše 
vodních živočichů včetně žraloků 

•  v celkem 55 akváriích můžete 
objevovat úchvatný podmořský svět 
celé planety

Valldemosa

•  malebná horská 
vesnička v západním 
pohoří ostrova

•  krásné historické 
jádro s kartuziánským 
klášterem, dalšími 
dvěma kostely a malými 
uličkami

•  zde také nějakou 
dobu žila dvojice 
Frédéric Chopin, 
klavírista a skladatel, 
a spisovatelka George 
Sandová

Palma de Mallorca

•  hlavní město ostrova 
s neopakovatelnou 
atmosférou

•  naleznete zde bezpochyby 
nejkrásnější historickou 
stavbu z celého baleárského 
souostroví – katedrálu La Seu

•  většina staveb ve městě 
ukazuje spojení stavebních 
prvků nejrůznějších slohů 
minulých epoch

Formentor

•  poloostrov, který je 
nejsevernějším bodem Mallorky

•  na jeho úplném konci 
stojí krásný maják 
s nezapomenutelnými výhledy 
na útesy Cap de Formentor 
a Středozemní moře

•  při dobrém počasí je vidět 
až na sousední Menorku

Jeskyně 

•  vápencová struktura 
podloží vytvořila na ostrově 
podmínky pro vznik velkého 
množství jeskyní

•  dnešním dnem je jich 
registrováno skoro 4 000

•  jedny z nejznámějších jsou 
Dračí jeskyně (Cuevas de 
Drach)

Větrné mlýny

•  v dřívějších dobách se život na mallorském 
venkově točil kolem větrných mlýnů

•  dnes tyto mlýny tvoří součást krajiny, 
historie a kulturního dědictví

•  je tu více než 700 starodávných větrných 
mlýnů, některé z nich byly restaurovány, 
některé přebudovány na obydlí
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Státní zřízení

Autonomní oblast Španělska. Spadá pod Baleárské ostrovy.

Historie

Prapůvodní obyvatelé byli tzv. honderos – vrhači kamenů. Z kamení stavěli i svá obydlí 
nazývaná talayots. První obchodníci, kteří na ostrov připluli, byli Féničané. Celé Baleárské 
ostrovy dobyli později Kartaginci a z Mallorky se tak v době punských válek stala 
strategická základna v bojích proti Římanům. Jakmile padlo Kartágo, byla Mallorca roku 
123 př. n. l. obsazena Římskou říší. Římané na ostrov dovezli kromě oliv a vinné révy i jazyk 
a vytvořili první infrastrukturu. Ostrov vzkvétal – stavěla se města, tržiště, silnice a mosty 
a vznikaly rozsáhlé obilnice. Římané byli první, kteří ostrov pojmenovali.

Po pádu Římské říše čelila Mallorca útokům barbarských kmenů, hlavně Vandalů. 
V 6. století našeho letopočtu připojila Mallorku ke svému území Byzantská říše. 
Roku 903 se vlády nad ostrovem ujali Arabové. Ti s sebou přinesli například arabské 
číslice, medicínu, astronomii, navigační umění, vodní hospodářství, zahradnictví. Roku 
1229 obsadil ostrov král Jakub I. Aragonský a Mallorca se tak dostala pod správu Koruny 
aragonské. Sňatkem Isabely Kastilské s Ferdinandem Aragonským roku 1469 se stala 
součástí Španělského království. Roku 1983 získaly Baleárské ostrovy status autonomní 
oblasti.
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Geografie

Mallorca je největším ostrovem baleárského souostroví. Délka pobřeží je 555 km. Západně 
se ostrovem táhne horské pásmo Sierra de Tramuntana, na východě vystupuje Sierra de 
Llevant. Uprostřed těchto horských oblastí leží široká úrodná oblast Es Pla.

Klimatické podmínky

Na ostrově převládá příjemné středomořské klima. Léta jsou teplá, suchá a slunná 
s průměrnými teplotami okolo 27 °C. Prší jen zřídka. V listopadu začínají silnější deště a zima 
bývá mírná s teplotami pod bodem mrazu. Sněží pouze v horách ve výškách nad 700 m n. m.
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Hospodářství

Dnes je zásadním zdrojem příjmů turistika. Mallorca nemá nerostné bohatství, okrajově jí 
plynou příjmy ze zemědělství a spotřebního průmyslu – ze zpracování kůže, výroby obuvi, 
sklářství, keramiky nebo výroby nábytku.

Flóra

Vegetace na ostrově je pestrá. V pohořích rostou borovice – pinie – a zvláštní druh dubu. 
Rozšířené jsou i olivové a mandlové háje. V centru ostrova se pěstuje rohovník neboli 
svatojánský chléb, v údolích pomerančovníky a citroníky. Typickým ostrovním stromem je 
palma, která tu byla poprvé vysazena až v 19. století.

Fauna

Ostrovní faunu zastupují různé druhy ptáků, zejména racci, kormoráni a noční volavky. 
V některých oblastech se vyskytují sokoli, straky, kosi, slavíci a lysky. Co se týče zvířat, žijí 
převážně v horách. Tam můžete vidět ovce, divoké kozy nebo králíky. Významná je žabka – 
ferreret.

Obyvatelstvo

Místní lidé jsou výjimečně pohostinní, přátelští a tolerantní. Velkou roli hraje nenucenost. 
Stále se například dodržuje odpolední siesta mezi 13.-16. hodinou.

Jazyky

Na Baleárských ostrovech je úřední řečí španělština a katalánština. Ostrované se 
dorozumívají i katalánským dialektem – mallorquín. Většina personálu v letoviscích hovoří 
anglicky, někteří i francouzsky nebo německy. Tištěné materiály – prospekty, nabídky, 
nápisy či jídelní lístky – bývají vícejazyčné.
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Kuchyně – jídla

Jídelníček se skládá z velkého množství ryb, mušlí, krevet, sépií, chobotnic. Nikdy nechybí 
olivový olej, čerstvá zelenina, ovoce a víno.

Typická jídla
Pierna de Cordero

Skopová kýta.
Conejo con Cebolla

Králík na cibuli.
Arroz a la Marinera

Polévka s rýží a s mořskými živočichy.
Flan

Dezert podobný pudingu.
Paella

Směs rýže a kuřecího nebo vepřového masa, popř. krevet, mušlí či sépií. Přidává se 
hrášek, paprika, česnek a koření. Vše se vaří ve vývaru z ryb. Nakonec se přidává šafrán.
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All I Oli

Olej utřený s česnekem a petrželí nebo majonéza s česnekem.
Sofrit Payes

Různé druhy masa, osmažené brambory, česnek, petržel, různé druhy koření (paprika, 
pepř, hřebíček, bobkový list, šafrán, oregano).
Guisado de Pescado

Dušené rybí maso.
Lechona

Pečené selátko.
Caldo

Rybí, masový nebo drůbeží vývar.
Galló, Rape, Sirvia, Salmonetes, Merluza

Nejoblíbenější mořské ryby.
Gambas

Krevety.
Tumbet

Zeleninový nákyp z brambor, lilku, cuket a paprik.
Arroz brut

„Špinavá rýže“ s kousky vepřového, kuřecího nebo králičího masa.
Frito mallorquín

Jídlo ze skopových nebo vepřových ledvin a jater s brambory, cibulí, fazolemi, česnekem, 
fenyklem, hráškem a paprikovými lusky.
Sobrasada

Typická mallorská uzenina.

Kuchyně – nápoje
Typické nápoje
Sangría

Červené víno, naložené ovoce, pomerančový džus, různé druhy destilátů.
Palo

Likér vyrobený na bázi svatojánského chleba.
Vino

Nejznámější je červené víno z oblasti Binissalem, bílé víno z oblasti Levante.
Hierbas

Likér z máty peprné, listů z pomerančovníku, bobkového listu, rozmarýnu, borovice, cukru 
a citronové kůry.
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Pláže

Na pobřeží je jedna desetina písečných pláží, většina v původní krajině a z velké části 
pokrytá jemným pískem. Patří k těm nejkrásnějším v celém Středomoří. Nejznámější oblasti 
vhodné ke koupání jsou ve třech nádherných zálivech – Bahía de Palma, Bahía de Alcúdia 
a Bahía de Pollensa.

Jihozápad
Magalluf, Santa Ponça, Palma Nova, Paguera, Calas Portals Vells, velmi oblíbená je také 
pláž San Telmo.
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Jih
El Arenal, Playa de Palma, Cala Pi a Es Trenc – nejkrásnější pláž ostrova.
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Východ
Cala Mesquida, Cala Millor, Cala Murada, Cala Ferrera, Cala Romantica, Cala d´Or, Cala 
Santanyí.

Sever
Playa de Formentor, Cala San Vicente, Playas de Pollença, Playa de Alcúdia, C‘an Picafort.
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Časový posun

Na Mallorce je stejný čas jako v České republice.

Doprava – taxi

Pokud chcete cestovat jen na kratší vzdálenosti, určitě využijte místní taxislužbu. Ta má 
svá pevná stanoviště, případně je možné zastavit taxi s rozsvíceným zeleným světlem 
nebo označením „libre“ na ulici. Taxi vám objedná i každá hotelová recepce. Vozy taxi jsou 
vybaveny taxametry a pro většinu tras mají stanovené pevné tarify.

Doprava – autobusy

Mallorca má poměrně rozsáhlou síť autobusových linek, které spojují hlavní město Palma 
de Mallorca s většími městy. Jízdenky koupíte při nástupu u řidiče. Směr jízdy bývá 
vyznačen na zastávce nebo na předním skle autobusu. Hlavní autobusová zastávka je 
v Palmě de Mallorca na náměstí Plaza de España.
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Doprava – pronájem automobilů

Než si vypůjčíte vůz z autopůjčovny, poraďte se s průvodcem. Jedině tak budete mít 
jistotu, že nenarazíte na podvodné prodejce. Průvodce vám vždy poradí nejlepší řešení. 
NEV-DAMA má v místě smlouvy s partnerskými společnostmi. Pronajmout vůz si tak 
můžete u spolehlivé a mnohdy i levnější autopůjčovny.

§ Doprava – předpisy

Doporučujeme vám seznámit se s dopravními předpisy a respektovat je. Pokuty 
za případné přestupky mohou být velmi vysoké. Použití bezpečnostních pásů je povinné 
na všech sedadlech. Použití bezpečnostní přilby je povinné pro všechny motocyklisty. 
•  Přísně zakázáno je telefonovat za jízdy.
•  Nejvyšší povolená rychlost v obci je 50 km/h.
•  Nejvyšší povolená rychlost mimo obec je 90 km/h.
•  Nejvyšší povolená rychlost na silnici pro motorová vozidla je 100 km/h.
•  Nejvyšší povolená rychlost na dálnici je 110 km/h.

Při dopravní nehodě je třeba volat policii Guardia Civil – tráfi co a potvrdit záruku pojistného 
od druhého účastníka dopravní nehody. Velkou pozornost věnujte parkování.

Peníze – měna

Měnovou jednotkou je euro (€).

BANK Peníze – směnárny, banky

V pracovní dny bývají banky otevřeny většinou od 9.00 do 14.00 hodin. U bank musíte 
počítat s jednorázovým poplatkem. Výměna peněz tak může být mnohdy výhodnější 
v menších směnárnách. Peníze lze směnit v mnoha cestovních kancelářích a všude tam, 
kde uvidíte nápis Casa de cambio. Zahraniční měnu vám zpět na eura vymění v horším 
kurzu než v bankách. Mějte u sebe vždy cestovní doklad, kterým prokážete svou 
totožnost.
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Komunikace – pošta

Dopisy a pohlednice můžete odeslat z pošty v Palmě, vhodit je do poštovní schránky nebo 
ponechat na recepci hotelu.

Komunikace – telefonování

Telefonovat lze přímo z hotelu, z pošty nebo z telefonních automatů. Pro mezinárodní 
hovory použijte předvolbu pro Českou republiku +420, pro Slovenskou republiku 
+421. Volat můžete i ze svého mobilního telefonu. O cenách hovorů se informujte u svého 
mobilního operátora.

Komunikace – internet

V turistických střediscích najdete celou řadu internetových kaváren. V hotelech se nachází 
počítače přístupné 24 hodin, které fungují na mince. Většina hotelů také nabízí připojení 
k síti WiFi (většinou za poplatek).
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Kriminalita – krádeže

Nikde se nelze vyhnout drobné kriminalitě. Buďte opatrní na své věci, zvlášť na rušnějších 
místech. Raději nenechávejte cenné věci v autě a nenoste je s sebou ani na pláž. 
Ve většině hotelů je možné využít trezor. Pokud se vám cokoliv ztratí, ptejte se nejdříve 
na recepci hotelu. Poté nahlaste ztrátu na policii. Abyste mohli požadovat náhradu 
po pojišťovně, je nutné nechat sepsat do 24 hodin policejní protokol.

Kriminalita – trezory

Větší obnos peněz, cenné předměty a osobní věci je vhodné uložit do trezoru. Ten je 
většinou součástí vybavení hotelového pokoje. Pronájem trezoru na 1 týden stojí přibližně 
20–30 € plus záloha na klíč, která vám bude vrácena po odevzdání klíče.

Kriminalita – zavazadla

Poškození zavazadla v průběhu přepravy řešte s leteckou společností. Stejně postupujte, 
pokud se vám nezdá jeho obsah. Škodu musíte ohlásit nejpozději do 7 dnů. V opačném 
případě je náhrada škody vyloučena.
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Sporty

Plavání

Většina návštěvníků Mallorky přijíždí za mořem a vodními sporty. Písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře, skály i chráněné zátoky, to vše láká milovníky vody a koupání.

Jízda na člunech a plachtění

Pokud chcete soukromí, můžete si půjčit člun a uniknout do opuštěných zátok. Koho láká 
zkusit si plachtění na širém moři, může využít služeb zkušených místních instruktorů.

Potápění a šnorchlování

Pořiďte si brýle do vody a ploutve, budou se vám hodit. Voda je tu průzračná a je mnoho 
co objevovat, obzvlášť u skal a mimo uzavřené přístavy. Vybavení na potápění si můžete 
pronajmout na místě, musíte mít ale potápěčské osvědčení. Můžete ho získat i na místě 
v rámci pětidenního kurzu, obvykle začíná potápěním v hotelovém bazénu a končí 
potápěním do hloubky 12 metrů pod dohledem instruktora. Na šnorchlování osvědčení 
nepotřebujete.

Vodní lyžování

Pro vodní lyžování jsou vyhrazené oblasti, jejich vymezení se ale může měnit. Může se stát, 
že se setkáte s jinými plavidly nebo plavci.
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Zábava, noční život

Čím větší letovisko, tím větší škála zábavy. Vybere si každý. Všude jsou nejrůznější 
diskotéky i bary. Nejznámější a nejoblíbenější diskotéky nabízí přístavní promenáda 
hlavního města – Paseo Marítimo. Nejvíce noční zábavy nabízejí letoviska na jihu ostrova 
(El Arenal, Magalluf, Palmanova).

Restaurace

Restaurace najdete po celém ostrově. Ochutnejte vynikající místní kuchyni, určitě vás 
nezklame.

Voda

Vodu z vodovodní sítě raději nepijte. Doporučujeme zakoupit v obchodech vodu balenou.

Kontakty na úřady
Zastoupení NEV-DAMA
CK FISCHER (Viajes Urbis, s. a.)
C/ Gremi Fusters, 11
07009 Palma de Mallorca

Velvyslanectví České republiky
Embajada de la República Checa
Avda. Pio Xii, 22–24
Madrid
tel.: 91 – 353 18 80
fax: 91 – 353 18 85

Honorární konzulární úřad
České republiky
Pza.Sant Antoni 11A, 3-der.,
07002 Palma de Mallorca
tel.: 0034/971 10 55 00 (ústředna)
fax: 0034/971 91 52 34
e-mail: mallorca@honorary.mzv.cz

Velvyslanectví Slovenské republiky
Embajada de la República Eslovaca
C/ Pinar, 20
Madrid
tel.: 91 – 590 38 61
fax: 91 – 590 38 68
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Slovníček

Španělsky Česky
Buenos días Dobrý den
Buenas tardes Dobré odpoledne
Buenas noches Dobrou noc
Hola Ahoj
Hasta luego Na brzkou viděnou
Adiós Na shledanou
Gracias Děkuji
Por favor Prosím
Sí/No Ano/Ne
No lo comprendo Nerozumím tomu
Mañana Zítra, ráno

Španělsky Česky
Hoy Dnes
Necesitar Potřebovat
Comprar Koupit
Pedir Žádat
Barco Loď
Aeropuerto Letiště
Billete Letenka
Coche Auto
Gasolina Benzín
Bicicleta Kolo
Moto Motocykl

V hotelu
Španělsky Česky
Habitación [abitasión] Pokoj
Cama [kama] Postel
Cuna [kuna] Postýlka
Sábana Prostěradlo
Manta Deka
Ban

~
o Koupelna

Ducha [duča] Sprcha
Toalla [toaja] Ručník
Jabón [chabón] Mýdlo
Armario Skříň
Ascensor Výtah
Servicio Služba
Camarera Pokojská

Španělsky Česky
Maleta Kufr
Llave [jave] Klíč
Bolsa Taška
Piscina Bazén
Hamaca [amaka] Lehátko
Sombrilla Slunečník
Cuenta Účet
Propina Spropitné
Puerta Dveře
Ventana Okno
Abrir Otevřít
Cerrar Zavřít
Roto Rozbitý

Číslovky
Španělsky Česky
Uno Jeden
Dos Dva
Tres Tři
Cuatro Čtyři
Cinco [sinko] Pět
Seis Šest

Španělsky Česky
Siete Sedm
Ocho [očo] Osm
Nueve Devět
Diez Deset
Cien [sien] Sto
Mil Tisíc
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Dny v týdnu
Španělsky Česky
Lunes Pondělí
Martes Úterý
Miércoles Středa
Jueves [chueves] Čtvrtek

Španělsky Česky
Viernes [biernes] Pátek
Sábado Sobota
Domingo Neděle

V restauraci
Španělsky Česky
Camarero [kamarero] Číšník
Cena [sena] Večeře
Desayuno [desajuno] Snídaně
Almuerzo Oběd
Pan Chléb
Mantequilla [mantekíja] Máslo
Cubiertos Příbor
Cuchillo [kučíjo] Nůž
Cuchara [kučara] Lžíce
Cucharilla [kučaríja] Lžička
Tenedor Vidlička
Botella [boteja] Láhev
Plato Talíř
Plato principal Hlavní jídlo
Postre Zákusek
Sal Sůl
Pimienta Pepř
Aceite Olej
Vinagre Ocet
Pera Hruška
Uva Víno
Plátano Banán
La cuenta por favor Účet, prosím
Entremeses Předkrmy

Tapas
Malé chuťovky (olivy, 
omeleta, salát atd.)

Jamón [chamón] Šunka
Tortilla [tortija] Omeleta
Ensalada mixta Míchaný salát
Sopa Polévka
Sopa de verdura Zeleninová polévka

Španělsky Česky
Sopa de pescado Rybí polévka

Carne variada
Různé druhy masa 
smíchané dohromady

Carne de ternera Hovězí maso
Carne de cerdo Vepřové maso
Pulpo Chobotnice
Calamares Kalamáry
Postres Zákusky
Fruta del tiempo Sezonní ovoce
Naranja [narancha] Pomeranč
Manzana Jablko
Melón Žlutý meloun
Melocotón Broskev
Piña Ananas
Sandía Meloun (červený)
Helado Zmrzlina
Flan Karamelový puding
Amargos Mandlové zákusky

Carquiyols
Sušenky z cukru, 
skořice a citrónu

Queso Sýr
Bebidas Nápoje
Vino tinto Červené víno
Vino blanco Bílé víno
Vino rosado Růžové víno
Agua con gas Perlivá voda
Agua sin gas Neperlivá voda

Café cortado
Malá káva s trochou 
mléka

Café con leche Káva s mlékem
Café sólo Černá káva
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Zdravotní péče
Lékařská péče
Pokud jste si prostřednictvím NEV-DAMA uzavřeli cestovní pojištění u ERV pojišťovny, a. s., 
kontaktujte v případě zdravotních obtíží vašeho průvodce nebo linku asistenční služby 
EuroAlarm Asistence. Linka je vám k dispozici 24 hodin denně na telefonním čísle 
+420 221 860 606. Pečlivě si uschovejte veškerá potvrzení od lékaře. 
Na základě podmínek sjednaných ve smlouvě vám po návratu pojišťovna náklady spojené 
s ošetřením uhradí. Pokud máte cestovní pojištění uzavřené u jiné cestovní pojišťovny, 
postupujte dle jejích pokynů.

Lékárny
Ve všední dny bývají lékárny otevřeny od 9.00 do 13.00 a od 16.00 do 20.00 hodin. 
V poledních přestávkách, o víkendech a o svátcích je obvykle zavřeno. Vždy je na dveřích 
lékárny uvedena informace o nejbližší otevřené lékárně.

Nakupování – suvenýry

Perly

Velmi známé a ceněné jsou umělé perly z Manacoru.

Kožené výrobky

Kožené zboží z továren v Ince.

Keramika, sklo

Siruells – bílé hliněné fi gurky zdobené zelenými a červenými barvami.

Likéry

Bylinné likéry nazývané hierbas nebo palo – likér z rohovníku.

Ensaimada

Typická sladkost z Mallorky.

Nakupování – obchody

Většina obchodů je otevřena ve všední dny od 9.00 do 20.30 hodin, v hlavní sezoně i déle. 
Kreditní karty jsou přijímány ve většině obchodů.
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Nakupování – trhy

Nakupte si na některém z místních trhů. Konají se v různých městech a vesnicích vždy 
v dopoledních hodinách. Nejznámější trhy na ostrově se konají ve městě Sineu (uprostřed 
ostrova) vždy ve středu dopoledne, významné jsou také trhy ve městě Inca nabízející 
převážně výrobky z kůže – vždy ve čtvrtek.

Spropitné

V restauracích se nechává 5-10 % spropitného z celkového účtu. Malé spropitné se dává 
také pokojským, recepčním, číšníkům, řidičům autobusů a průvodcům.

Elektrický proud

Standardní napětí je 220 V. Ve starších budovách se používá i napětí 125 V.
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Zajímavá místa
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca je správní město Baleárských ostrovů a hlavní město Mallorky. Leží 
v zátoce dlouhé kolem 20 kilometrů. Má velký obchodní přístav s dobrým spojením 
s některými španělskými městy. Letiště San Juan je jedním z nejfrekventovanějších letišť 
Evropy. V centru města se nachází historické jádro plné kulturních památek z doby arabské 
nadvlády a z období přičlenění ostrova ke Koruně aragonské a později ke Španělskému 
království. 

Katedrála La Seu

Mezi nejvýznamnější a nejznámější historické a kulturní památky ostrova patří katedrála 
La Seu. Pochází z roku 1230, kdy vládl Jakub I. Aragonský. Stavba byla dokončena až 
o 250 let později v gotickém stylu. Prošla pak ještě rekonstrukcí vedenou katalánským 
architektem Antoniem Gaudím. 

Na základ stavby byly použity kameny z arabské mešity, která původně stála na místě 
dnešní katedrály. Katedrála La Seu je impozantní budova s opěrnými oblouky a pilíři, 
věžemi vysokými bezmála 60 metrů a zvonicí s devíti zvony. Katedrála má tři brány, interiér 
je osvětlený slunečním světlem, které proniká přes skla velkých kruhových rozet.
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Palác Almudaina

Hned vedle katedrály stojí palác Almudaina, původní sídlo maurských vezírů a později 
rezidenční palác mallorských králů. Palác má obdélníkový půdorys a je obklopen čtyřmi 
věžemi, nejznámější je tzv. Věž anděla. Na královském nádvoří Patio del Rey stojí kaple 
sv. Anny – Capilla de Santa Ana – s románskou branou z červeného mramoru. Dnes je 
v paláci historické muzeum. 

Hrad Castillo de Bellver

Gotický hrad ze 14. století stojí na pahorku 
nad městem. Je velmi pěknou ukázkou 
středověké pevnostní stavby kruhového 
tvaru. Do roku 1349 sloužil jako královská 
rezidence, později jako vězení. Z horní 
terasy je krásný výhled na město a zátoku.

Diecézní muzeum – Museo Diocesano

Museo Diocesano najdete v Biskupském 
paláci. Představí vám archeologické nálezy 
z prehistorie, doby římské i arabské. Je zde 
vystaveno několik madon z různých období, 
gotické malby a bibliografi cké sbírky. 

Burza La Llonja

Burzovní budova je v gotickém stylu. Původně byla určena Komoře obchodníků města 
Palmy a dnes plní úlohu výstavní síně. Klenba je podepřena spirálovitými sloupy, které 
připomínají palmové kmeny.

Arabské lázně – Baňos Arabes

Pravděpodobně pozůstatek lázní, které 
tvořily součást arabského paláce 
z 10. století. Do dnešní doby se zachovala 
pouze síň pro parní lázeň.

Bazilika de San Francisco

Tento klášter byl založen v roce 1232 
Jakubem I. Aragonským. Za hlavním 
oltářem je hrobka „otce katalánštiny“, 
myslitele a fi lozofa Ramona Llulla. Z tohoto 
kláštera vyšel Junípero Serra, zakladatel 
San Francisca v Kalifornii.

Kostel Santa Eulalia

Farní kostel Santa Eulalia byl jedním z prvních kostelů postavených po znovudobytí ostrova 
křesťany. V jeho interiéru můžete vidět hezkou sbírku středověkých deskových obrazů. 



25

Palác Solleric

Solleric je největší a nejznámější šlechtický palác v Palmě postavený ve stylu mallorské 
architektury smísené s prvky francouzského a italského baroka. Pyšní se jedním 
z nejkrásnějších patií. Dnes je využíván jako kulturní centrum, výstavní síň i informační 
kancelář. 

Tržnice Olivar

Olivar je nejvyhledávanější tržnice v Palmě, kde seženete čerstvé ovoce, zeleninu 
a zejména ryby. Ideální místo pro pozorování mallorského života.

Pueblo Español

Komplex vám ukáže miniaturní napodobeniny významných staveb z nejrůznějších částí 
Španělska – kostely, domy, paláce i celé vesnice. Zajímavým zpestřením jsou ukázky 
místních řemesel.

Es Baluard

Galerie moderního a současného umění vystavuje díla významných malířů Středomoří. 
Mezi ně patří například Picasso, Miró, Tápies či Barceló. Expozice je umístěna v moderní 
budově včleněné do renesančních hradeb. 

Muzeum – Nadace Miró

„Území Miró“ v oblasti Marivent tvoří budovy a prostory, které byly majetkem Joana Miró. 
Dnes je to nadace „Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca“. Joan Miró je autorem tisíců 
uměleckých děl výjimečné hodnoty. Dnes je „Území Miró“ přístupné i veřejnosti. Můžete tu 
vidět více než 6 000 maleb, kreseb, črt, soch a jiných uměleckých exponátů. Kromě jiného 
se zde pořádají výstavy, koncerty, konference apod.
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Jih ostrova

Santa Ponça

V roce 1229 zde zakotvil konvoj lodí krále Jakuba I. Aragonského, který zde zvítězil nad 
Araby žijícími od roku 903 na Mallorce. Ostrov pak připojil ke Koruně aragonské. Kříž Cruz 
de los Moncadas byl vztyčen na památku rytířů, kteří padli v bojích o znovudobytí ostrova. 
Dnes je Santa Ponça významným turistickým centrem.

El Arenal

El Arenal je velmi známé letovisko u druhé nejdelší písečné pláže Mallorky. Táhne se pět 
kilometrů na východ od hlavního města Palma de Mallorca. El Arenal nabízí kromě písku 
a moře i možnost procházek nebo návštěvy mnoha butiků, barů a restaurací. Vodní park 
Aquacity v El Arenalu je největším zábavním vodním parkem na Mallorce, který nabízí 
návštěvníkům řadu jedinečných vodních zážitků – umělé mořské vlny, tobogany, umělou 
řeku a mnoho dalších.

Cala Pi

K moři v zátoce Cala Pi musíte sejít po schodech. V její blízkosti je největší obydlí obyvatel 
žijících na ostrově od 13. století př. n. l. Na konci zátoky stojí obranná věž ze 17. století.

Colonia de Sant Jordi

Sa Puntassa je skalní výběžek obklopený maličkými ostrůvky. Kolem se stále více 
rozrůstá prázdninové letovisko Colonia de Sant Jordi, původně přístav městečka 
Campos. Na východ od obce je jachetní přístav a písečná pláž Els Dolç. Na západ začíná 
za posledními hotely naturistická a nudistická pláž Es Trenc.

Es Trenc

Překrásná pláž Es Trenc se pyšní průzračnou mořskou vodou. Moře je zde mělké a klesá 
jen velmi mírně. Tato pláž připomíná pláže karibské oblasti a bývá vyhledávána zejména 
místními obyvateli, kteří zde rádi tráví volné chvíle.
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Západ ostrova

Andraitx

Městečko Andraitx obklopují háje mandlovníků a olivovníků. Má asi sedm tisíc obyvatel. 
Jeho nejvýznamnějšími historickými památkami jsou farní kostel ze 13. století a věž Son 
Más. Odsud si můžete udělat výlet do přístavu Puerto de Andraitx, vesničky San Telmo či 
na pláž Camp de Mar. Zde je sportovní přístav a řada turistických služeb. San Telmo přivítá 
návštěvníky překrásnou pláží a výhledem na ostrov Sa Dragonera. 

Sa Dragonera

Na neobydleném ostrůvku Sa Dragonera najdete zříceniny majáku. Za své jméno vděčí 
přítomnosti četných tzv. dragons – malých ještěrů a ještěrek (lagartijas), kteří spolu s racky 
a sokoly tvoří faunu ostrova. Loď na ostrůvek Sa Dragonera vyplouvá z několika místních 
přístavů.

Banyalbufar

Tato malá vesnička s 500 obyvateli si zachovala svůj tradiční ráz. Má úzké uličky 
a zajímavá terasovitá políčka sahající až k moři.
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Valldemosa

Městečko Valldemosa se nachází v pohoří Sierra de Tramuntana kousek od hlavního města 
Palma de Mallorca. Je známé díky kartuziánskému klášteru La Cartuja. Z města budete mít 
krásné výhledy na pitoreskní spleť domů na svazích v záplavě zeleně. Farní kostelík San 
Bartolomé z roku 1245 a palác Palacio del Rey Sancho ze 14. století jsou nejcennějšími 
historickými budovami městečka. Kartuziánský klášter byl původně královským palácem. 
Koncem 14. století daroval král svůj palác řádu kartuziánů. V 19. století se klášter stal 
soukromým majetkem a cely mnichů byly přetvořeny na byty. Zdejšími hosty byli například 
i George Sandová nebo Frédéric Chopin.

Deià

Deià je jednou z nejmalebnějších vesniček ostrova. Mnozí umělci a intelektuálové si zvolili 
tuto vesničku jako místo své rezidence. Pláž v přístavu rybářů (Cala Deià) inspirovala 
nejedno výtvarné dílo. Nedaleko vesničky je mnoho vyhlídek, z nichžje možné obdivovat 
okolní krajinu. Vyhlídka Mirador de Ses Pites nabízí jeden z nekrásnějších pohledů 
západního pobřeží. Je z ní vidět skalní výběžek Sa Foradada, dům arcivévody Ludvíka 
Salvátorského, panské sídlo Son Marroig a mnoho dalšího.

Sa Calobra

Sa Calobra je jednou z nejznámějších a nejkrásnějších zátok ostrova. Leží na západním 
pobřeží ostrova a strmá skaliska pohoří Sierra de Tramuntana se zrcadlí v křišťálové vodě 
zátoky. Tunelem vysekaným ve skále lze dojít až k místu, kde ústí skalní strž Torrent de 
Pareis.
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Soller

Přibližně 30 km od Palmy de Mallorca se rozkládá městečko Soller. Leží v úrodném 
údolí mezi pohořím Sierra de Alfàbia s nejvyšší horou Puig Major. Soller je známý svými 
plantážemi pomerančovníků a citroníků. S přístavem Puerto de Soller je spojen starou 
tramvajovou dráhou.

Sollerský vláček

Na trati dlouhé 27 km je 13 tunelů. Od roku 1912 tu započala výstavba železnice a vlaků 
na parní pohon. Ten v roce 1929 nahradil současný elektrický. V roce 1913 se otevřela 
trasa Soller – Puerto de Soller. Jízda touto historickou tramvají je zajímavým tipem 
na hezký výlet.

Inca

Inca je třetím největším městem na Mallorce. Je důležitým průmyslovým centrem. 
Několik historických památek si zaslouží pozornost návštěvníků: kláštery San Francisco 
ze 14. století, San Gerónimo, Santo Domingo a farní kostel Santa María la Mayor. 

Klášter Lluc

Legenda kláštera v údolí Lluc vypráví o sošce Panny Marie, kterou našli počátkem 
13. století dva pastýři. Odnesli ji do blízkého kostelíka Sant Pere d´Escorca, odkud se 
však ztratila. Po delším hledání byla nalezena znovu tam, kde ji našli poprvé, v údolí Lluc. 
Znovu byla odnesena do blízkého kostelíka a znovu zmizela. Místní kněz v místě, kde byla 
soška opakovaně nalezena, nechal postavit malou kapličku zasvěcenou Panně Marii. 
Údolí Lluc je dodnes poutním místem. 
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Sever ostrova
Pollença

Tady můžete navštívit kostel se zajímavými nástěnnými malbami a klášter Santo Domingo. 
Po 365 schodech můžete vystoupat na vrcholek Puig del Calvari, kde je také stejnojmenná 
svatyně z 18. století. Odtud se můžete vydat na vrcholek Puig de Pollença tyčící se 
ve výšce 322 metrů nad mořem. Pět kilometrů od městečka Pollença se nachází přístav 
Puerto de Pollença.

Mys Formentor

Výběžek Cap de Formentor je nejsevernějším výběžkem ostrova. Na tento dva kilometry 
široký „poloostrov“ se dostanete po silnici z přístavu Puerto de Pollença. Doporučujeme 
zastávku na vyhlídce Mirador del El Mal Pas, odkud je krásně vidět Formentor a blízký 
ostrůvek Es Colomer. Na Formentoru je jeden z nejluxusnějších hotelů na ostrově – hotel 
Formentor. Z konce výběžku, z místa, kde se tyčí maják, je v jasných dnech možné 
rozeznat nedaleký ostrov Menorca a kochat se pohledem na pobřeží a zátoky Mallorky.
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Alcúdia

Toto městečko leží mezi dvěma zátokami – Bahía de Pollença a Bahía de Alcúdia. Jeho 
založení spadá do 2. století př. n. l. Za vlády Římanů byla Pollentia (jak byla nazývána) 
hlavním městem. Tuto dobu dnes připomínají ruiny římského amfi teátru a jiné památky 
vystavené v archeologickém muzeu. Část hradeb byla zrekonstruována ve 14. století spolu 
s některými z bran. Dnes je Alcúdia významným turistickým centrem. Nedaleko od města 
leží přístav Puerto de Alcúdia, původně rybářský, který je dnes jedním z největších 
turistických center ostrova.

S’Albufera

Tato zóna byla roku 1985 vyhlášena přírodním parkem. Na jaře a na podzim, v době 
migrace ptáků z jihu na sever a naopak, tu můžete vidět sokoly, straky, kosy, kachny, 
volavky a jiné ptactvo. Ve vodách přírodní nádrže S´Albufera žijí úhoři.

C‘an Picafort

C’an Picafort je turistické centrum v blízkosti Alcúdie s poměrně moderní historií. Dlouhá 
pobřežní promenáda, písečné pláže a moderní hotely z něj dělají další významné turistické 
centrum v severní části ostrova.

Východ ostrova

Artá

Tato vesnička si zachovala část hradeb postavených ve 13. století, známých pod jménem 
S´Almudaina. I dnes je tu živé staré řemeslo – košíkářství. V blízkosti se nachází krápníková 
jeskyně Cuevas de Artá, která rozhodně stojí za návštěvu.
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Capdepera

Na vrcholku kopce, na jehož svahu leží městečko Capdepera, se tyčí dobře zachovalé 
hradby ze 14. století. Z cesty Camino de Ronda je překrásný pohled na pobřeží. 
Za návštěvu stojí věž Torre d´en Nunis a gotická kaple. 

Cala Ratjada

Původně byla Cala Ratjada malou rybářskou osadou, dnes je významným turistickým centrem. 
Pláže Son Moll a Cala Aguila patří k nejkrásnějším na ostrově. Na vrcholu jednoho z kopců se 
tyčí starý palác Dona Joana Marche, Sa Torre Cega, kde je i zajímavá kolekce soch. 

Manacor

Manacor je druhým největším městem na ostrově. Je proslulé nábytkářským průmyslem 
a výrobou umělých perel. K nejznámějším patří perly Majorica.

Porto Cristo

Z pátého nebo šestého století našeho letopočtu se tu dochovaly zbytky baziliky Sa 
Carroja. Dnes je Porto Cristo vyhledávaným přístavem východního pobřeží. Nedaleko od 
přístavu se nacházejí jeskyně Cuevas del Drac, největší krápníkové jeskyně na ostrově, 
které mají jednu zvláštnost – podzemní jezero. 

Cala D‘Or

Cala d´Or neboli Zlatá zátoka je jedním 
z nejvýznamnějších turistických center 
ostrova. Zástavba je postavena ve stylu 
ibicenco (architektura ostrova Ibiza). 
Středisko nabízí nejen překrásné zátoky 
s průzračnou vodou, ale kromě široké 
hotelové nabídky i sportovní vyžití.

Felanitx

Městečko ve středu ostrova je specialistou 
na výrobu vín a tradiční keramiky. Kostel ze 
13. století, jehož fasáda byla zrekonstruována 
o pět století později, a studna svaté Margarity 
na náměstí jsou nejcennějšími památkami 
města. Z Felanitx se můžete vydat na hrad Castell de Santueri nebo do kláštera San Salvador. 
Zřícenina hradu Santueri je v posledním úseku těžko přístupná autem. Z kláštera San 
Salvador se můžete kochat překrásnou vyhlídkou. Klášter byl založen ve 14. století. Jeho 
interiéry jsou velmi dobře zachovalé díky péči místních mnichů. 

Santanyí

Z okolí Santanyí se dovážel materiál používaný ke stavbě budov tak významných, jako 
je například budova burzy La Lonja v hlavním městě. Blízké pláže Cala Figuera, Cala 
Llombarts a Cala Santanyí se nachází v úzkých skalnatých zátokách.
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Nabídka výletů

MALLORCA
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Aqualand

Navštivte největší park vodních atrakcí na ostrově! Zábavní vodní park Aqualand 
Arenal je jedním z nejvyhledávanějších míst na Mallorce!

Aqualand se nachází na jižním pobřeží v oblasti El Arenal. Čekají tu na vás nejrůznější 
vodní atrakce, tobogany, skluzavky a bazény a nechybějí ani malé skluzavky a bazénky pro 
nejmenší či adrenalinové atrakce pro nejodvážnější! V komplexu parku je vám mimo jiné 
k dispozici také šatna, restaurace, obchod se suvenýry a minikáry.

Změna programu vyhrazena.
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Aquarium

Objevte krásy podmořského světa ve Středozemním moři i v tropických oceánech.

Nejkrásnější akvárium Baleárských ostrovů vám ukáže mnohé sezonní druhy ryb, které 
sem připlouvají z Atlantického oceánu, a celou řadu dalších mořských živočichů. Akvárium 
má tři části – akvária, venkovní část (zahrada, restaurace, dětské hřiště), džungli a velké 
akvárium se žraloky. Krmení žraloků a rejnoků probíhá několikrát denně. Větší návštěvníci 
mohou vyzkoušet potápění se žraloky, ti menší mohou dokonce v akváriu strávit noc!

Změna programu vyhrazena.

You must Sea it!



36

Es Fogueró

Zveme vás na typický španělský večer v rytmu flamenca s hlavním představením 
Carmen!

Společenský večer Es Fogueró se koná na typické mallorské usedlosti na jihu ostrova 
poblíž letoviska C´an Pastilla. Příjemná obsluha vás usadí ke stolu, kde si budete moci 
připít a ochutnat typický španělský nápoj – sangríi – koktejl z červeného vína a ovoce.
Pro ty z vás, kteří chtějí ochutnat místní kuchyni, je připraveno mallorské menu složené 
z předkrmu tapas, hlavního chodu paelly a zákusku ensaimada.

Celým večerem vás bude provázet 
především typický španělský tanec 
fl amenco! Program začíná kouzelnickým 
vystoupením Gipsy Kings v podání skupiny 
Sinai. Ballet Español – úžasné představení 
fl amenca kombinované s akrobatickou 
show! Hlavní část večera bude patřit 
světoznámému příběhu o vášni, lásce 
a zradě – Carmen! 

Změna programu vyhrazena.
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Marineland – delfinárium

Na jižním pobřeží v Costa de Blanes se nachází Marineland – jeden z nejznámějších 
zábavních parků ve Španělsku.

Hlavní a nejvyhledávanější atrakcí je představení delfínů a lachtanů. Ve své show 
předvedou neuvěřitelné kousky – např. hru se svými trenéry, jízdu na surfu či projížďku 
člunem s vybraným dětským návštěvníkem. Oblíbená je také papouščí show, kdy vám 
nádherní tropičtí papoušci ukážou jízdu 
na kole, bruslení, počítání, a zvládnou 
dokonce i řídit jeep.

Součástí parku jsou i akvária a terária 
s exotickými hady, ptactvem a rybami.
Marineland je známý svými aktivitami 
v oblasti výzkumu, ochrany a reprodukce 
mořských živočichů. Obdržel již mnoho 
mezinárodních ocenění. K Marinelandu 
patří také pláž, kde se můžete vykoupat 
a odpočívat. Pro děti je k dispozici dětský 
koutek s bazénkem a malým toboganem!

Změna programu vyhrazena.
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Plavba katamaránem

Prozkoumejte ty nejkrásnější zátoky a užijte si den plný odpočinku, slunění 
a koupání.

Jedinečná možnost poznat ty nejkrásnější zátoky ostrova Mallorca, kam jiné cesty 
nevedou. Vykoupejte se v křišťálových vodách Středozemního moře, prozkoumejte 
podmořský svět, vychutnejte si skvělý oběd na palubě se sklenkou sangríe, typického 
španělského nápoje, a odpočiňte si během plavby na sluníčku!

Katamarán vám poskytne ty nejlepší zážitky z moře. K výbavě lodi patří i věci pro 
šnorchlování. Vynikající oběd na palubě si vychutnáte v podobě barbecue, zákusků, ovoce 
a různých druhů nápojů.

Změna programu vyhrazena.
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Vuelta Isla – okruh ostrovem

Okružní výlet ostrovem s českým průvodcem.

Výlet „Okruh ostrovem“ je již několik let nejžádanějším výletem z naší nabídky. Máte 
jedinečnou příležitost navštívit místa, která jak v minulosti, tak i dnes oslovila mnohé svým 
půvabem a vznešeností. 

Historickým vláčkem, technickou památkou z roku 1912, které se také přezdívá 
„pomerančový express“, projedete Sollerským údolím pomerančů a citronů. Cesta povede 
přes 14 tunelů, z nichž nejdelší měří téměř 3 km. Konečnou zastávkou pak bude městečko 
Soller. Tam přesednete na historickou tramvaj, která vás doveze do blízkého přístavu. 
Během cesty projedete uličkami městečka Wolker.

Z přístavu se poté vydáte lodí podél impozantního skalnatého západního pobřeží, které 
inspirovalo mnohé umělce. Zátoka La Calobra a přírodní úkaz Torrent de Pareis – úzký 
skalnatý kaňon – jsou místem jako stvořeným na dobrý oběd v restauraci a možná zbude 
i trocha času vykoupat se v průzračné vodě mezi skalisky.

Vrcholným zážitkem z celodenního výletu mohou být úzké křivolaké zatáčky s převýšením 
900 m, nejvíce vzrušující nejen zde na ostrově, ale možná i na celém evropském 
kontinentě. Je to jediná přístupová cesta po souši do krásné zátoky La Calobra.

Duchovním centrem ostrova, které bývá vyhledávaným místem poutníků a různých procesí, 
je klášter Lluc.Během okružního výletu máte možnost sledovat různorodou středomořskou 
vegetaci a zaposlouchat se do vyprávění průvodce o minulosti i současnosti ostrova.

Změna programu vyhrazena.
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Western Water Park

Navštivte park vodních atrakcí ve stylu Divokého západu!

Western Park je jedinečný zábavní park svého druhu na Mallorce. Nachází se 
na jihozápadním pobřeží v oblasti Magalluf. Jde o propojení vodního a tematického parku 
ve stylu Divokého západu. 

Nejen pro malé návštěvníky je zde připravena řada vodních atrakcí, bazénů, klouzaček 
a toboganů. Krom toho se budete moci projít po kovbojském městečku, zajít do salonu, 
podívat se na vystoupení zručných pistolníků a místní krásky pro vás zatančí kankán. 
Někde možná zahlédnete plížící se indiány. V žádném případě si nenechte ujít Oliver 
Show – jedinečné akrobatické představení skokanů do vody. K zázemí Western Parku 
patří bary, restaurace, šatna i obchod se suvenýry.

Změna programu vyhrazena.


