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Poznejte to nejlepší z Menorky

Pláže

•  na ostrově naleznete celou řadu 
půvabných pláží a zálivů

•  podnebí je zde ideální, slunce tu 
svítí zhruba 2 712 hodin ročně a je 
doprovázeno vánkem, který v letním 
období mírní velká horka

Megalitické památky

•  nejstarší z nich pamatuje 3 500 let 
a někteří historikové ji označují za nejstarší 
nedotčenou stavbu v celé Evropě

•  Talati de Dalt je nejznámější 
arche ologická lokalita na Menorce

Ciutadella

•  ojedinělá historická perla ostrova
•  krásné historické centrum 

s mnoha paláci, uličkami a řadou 
malebných zákoutí

Mahon

•  hlavní město ostrova 
s neopakovatelnou atmosférou

•  tamější přístav je považován za
jeden z nejdelších přírodních přístavů 
na světě – je téměř 6 km dlouhý, 
1,2 km široký a 18–40 m hluboký

Binibeca

•  romantická 
rybářská vesnička 
s neopakovatelnou 
atmosférou

•  krásné bílé 
domečky s malými 
uličkami, několika 
restauracemi 
a obchůdky

Biosférická rezervace

•  v roce 1993 prohlásila organizace UNESCO 
tento ostrov biosférickou rezervací

•  jeho jádro tvoří přírodní park Albufera des 
Grau, který je vzdálen jen několik málo 
kilometrů od Mahonu
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Státní zřízení

Autonomní oblast Baleárských ostrovů.

Historie

Stopy v architektuře ostrova Menorca zanechali Féničané, Kartáginci, Římané, Vandalové, 
Arabové, Katalánci, Turci, Angličané, Francouzi i Španělé. Všechny tyto národy daly jména 
mnoha městům i vesnicím, utvářely místní gastronomii i styl života. Menorca si stále 
uchovává svůj osobitý charakter na rozdíl od ostatních Baleárských ostrovů.

Historie ostrova sahá až do 3. století př. n. l. Významným obdobím bylo období tzv. 
talayotické kultury. V této době vznikaly jedinečné stavební památky. Prvních pět století 
ovládali Menorku Římané, poté Vandalové.

V období nadvlády Arabů žilo místní obyvatelstvo v toleranci. V roce 1287 dobyli Katalánci 
ostrov zpět a tak se Menorca stala součástí katalánsko-aragonského království. Turci 
v 16. století ničili ostrov loupežemi a pácháním násilí a krutostí. Po celé 18. století vládli 
ostrovu Angličané a obohatili menorskou kulturu i architekturu. Richard Kane, anglický 
guvernér, přemístil hlavní město z Ciutadelly do Mahónu a obě města vzájemně spojil 
silnicí. Také nechal postavit vodojem a zakázal kácení stromů na severu ostrova.

V roce 1802 byla Menorca opět připojena ke Španělsku a roku 1983 získali celé Baleárské 
ostrovy autonomii. Roku 1993 vyhlásilo UNESCO ostrov světovou rezervací biosféry.
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Geografie

Menorca je hned po Mallorce druhým největším ostrovem Baleárských ostrovů. Rozloha 
Menorky je 702 kilometrů čtverečních a délka pobřeží 220 kilometrů. Nejvyšší vrchol 
ostrova – Monte Toro – je vysoký 358 metrů.

Hlavním městem je Mahón, nacházející se na východním konci. Bývalé hlavní město 
Ciutadella leží na západním konci ostrova a s Mahónem je spojuje jediná hlavní silnice.

Klimatické podmínky

Menorca leží v mírně subtropickém pásu. Zimy zde bývají mírné a vlhké, teplota se pohybuje 
kolem 5–10 °C. Léta na ostrově Menorca jsou suchá a nejvyšší teploty dosahují až 33 °C.

Hospodářství

Před nástupem turistického ruchu bylo hlavním zdrojem příjmů zemědělství a rybolov. 
Velmi rozvinutý je na ostrově spotřební průmysl, jako je zpracování kůže, výroba obuvi, 
keramiky a další odvětví zajišťující zásobování pro turistický průmysl. Své zastoupení tu má 
i šperkařský a potravinářský průmysl.
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Flóra

Nejčastějšími zástupci fl óry jsou duby, 
olivovníky a pinie. Okolo cest můžete vidět 
opuncie a kaktusové fíky. Na celém ostrově 
roste 250 druhů léčivých aromatických 
rostlin, mezi něž patří i menorský heřmánek. 
Na severu roste vřes, myrta, oleandr, 
jalovec, dobromysl, rozmarýn a tymián. 
Na jaře kvetou vlčí máky, gladioly, lilie, 
hyacinty, chudobky, slaměnky a orchideje. 
Nejvzácnějšími květinami ostrova Menorca 
jsou dafné a socarel.

Fauna

Fauna ostrova Menorca zahrnuje savce, plazy, hmyz a ptactvo. Ze savců jsou to hlavně 
netopýři, ježci, divocí králíci, myši, hranostajové a kuny. Žije tu mnoho druhů hadů, ale 
žádný z nich není jedovatý.

Setkat se tu můžete i s ještěrkami a želvami. Menorca poskytuje domov 270 druhům 
ptáků. V jádru rezervace biosféry národního parku S´Albufera žijí volavky, kachny, čápi 
a plameňáci. Na skalách u pobřeží hnízdí menorský orel, sokol, krahujec, sup, kormorán 
a racek. Lesy a pole zase obývají koroptve, křepelky, sovy, sýčkové, krkavci a skřivani. 
Menorčané chovají menorskou rasu černých koní, kteří jsou obyvateli uctíváni.

Obyvatelstvo

Obyvatelé ostrova Menorca nikam nespěchají, autem jezdí pomalu a jídlo si vychutnávají 
opravdu dlouho. Přísně dodržují siestu od 13.00 do 16.00 hodin. Menorčané jsou na svůj 
menorský původ skutečně hrdí a ctí své národní tradice a zvyky. Na rozdíl od Španělů jsou 
klidní a neprojevují příliš svůj temperament.

Jazyky

Na Baleárských ostrovech je úřední řečí španělština a katalánština. Obyvatelé ostrova se 
však dorozumívají také nářečím mallorquín, které je vlastně dialektem katalánštiny.
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Kuchyně – jídla

Pokrmy jsou velice podobné těm, které jsou typické pro ostrov Mallorca. Existují zde ale 
velké rozdíly v přípravě. Kuchaři z Menorky používají více smetany, másla a sýru a naopak 
méně olivového oleje. Základem jídelníčku jsou ryby, mořské plody (sépie, chobotnice, 
mušle, humři) a zelenina.

Typická jídla
Conejo con higos

Králík s fíky.
Caldereta de langusta

Langustová polévka, která patří mezi nejdražší jídla na ostrově.
Queso de Mahón

Místní sýr.
Mahonnaise

Místní majonéza (vyrábí se ze žloutku, olivového oleje, citrónové šťávy a koření).
Oliaigua

Zeleninová polévka (připravuje se z cibule, česneku, zelené papriky a hlavně z malých, 
chuťově výrazných rajčat).
Perdiz con col

Koroptev se zelím.
Verdura rellenada

Plněná zelenina (lilky, artyčoky, zelí, cibule, papriky, cukety). Náplň se dělá z ryb, sardelek, 
masa či jiné zeleniny a pokrm se většinou zapéká v troubě.

Kuchyně – nápoje
Typické nápoje
Gin

Gin se vyrábí destilací vinného alkoholu 
a vody. Má silně aromatickou chuť, kterou 
mu dodávají bobule jalovce dovezeného až 
z Pyrenejí.
Sangría

Červené víno smíchané s pomerančovým 
džusem, ovocem a různými druhy destilátů. 
Sangría je rozšířená po celém Španělsku.
Hierbas

Likéry z různých druhů bylin a rostlin.
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Pláže

Pobřeží Menorky je dlouhé 200 kilometrů. Nachází se tu 70 zálivů, 30 z nich je 
zastavěných, ostatní jsou panenské. Všechny menorské pláže jsou veřejné, ale pozemek 
před panenskými plážemi často bývá soukromým majetkem.

Západ
Cala´n Forcat, Cala´n Blanes, Cala Santandría, Cala Blanca.

Jihozápad
Cala´n Bosch, Son Xoriguer.

Jih
Son Bou (nejdelší písečná pláž – 2 kilometry), Cala Galdana, Platja de Binigaus, Santo 
Tomás, Platja de Son Bou, Cala en Porter, Punta Prima, Cala Macarelleta + Cala Macarella 
(panenské), Cala Trebalúger (panenská), Cala Mitjana (panenská), Arenal de Son Saura 
(panenská).

Východ
Arenal de sa Mesquida (panenská), Platja des Grau (panenská písečná pláž severně 
od Mahónu, poblíž samého jádra biosférické rezervace S´Albufera; velmi pozvolný přístup 
do vody).

Sever
Cala Morell, Arenal den Castell, Platja Binimel-la (panenská), Cala Pregonda (panenská; 
bizarní skalnaté útvary dodávají pláži jedinečný charakter), Platja de Cavallería (panenská), 
Cala Pilar (přímo u pláže vyvěrá sladkovodní pramen; hlubší červenohnědý písek), Ets 
Alocs (velmi málo navštěvovaná).
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Časový posun

Na Menorce nedochází k časovému posunu, platí zde středoevropský čas.

Doprava – taxi

Taxi je ideální na krátké vzdálenosti. Vozy taxislužby najdete na příslušných stanovištích 
nebo si je můžete zastavit přímo na ulici. Taxi s rozsvíceným zeleným světlem nebo 
označením „libre“ je volné. Taxi vám objednají i na každé hotelové recepci.

Doprava – autobusy

V letní sezoně můžete využít pravidelného autobusového spojení mezi Ciutadellou 
a Mahónem, dalšími městečky a pobřežními letovisky. Jízdní řád najdete vyvěšený 
na zastávkách, často je ale k nahlédnutí i na recepci hotelu. Ve všední dny jezdí autobus 
několikrát za den, o víkendu je provoz částečně omezen. Jízdenky si koupíte přímo u řidiče 
při nástupu do autobusu.
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Doprava – pronájem automobilů

Ostrov Menorca disponuje hustou sítí autopůjčoven. O bližší informace požádejte svého 
průvodce. NEV-DAMA zajišťuje pronájem vozů prostřednictvím smluvních autopůjčoven, 
které pronajímají vozy našim klientům za výhodných podmínek.

Pokud si budete půjčovat vozidlo v neznámé půjčovně, vždy se seznamte předem se 
smluvními podmínkami, zejména s těmi, které se týkají pojištění vozidla. Často do cenové 
nabídky není zahrnuto DPH ani pojištění vozu. 

Na ostrově je mnoho čerpacích stanic a některé z nich jsou otevřeny 24 hodin denně.

§ Doprava – předpisy

Ještě než usednete za volant, seznamte se pečlivě s dopravními předpisy. Pokuty 
za případné přestupky jsou velmi vysoké. 

•  Povinné je použití bezpečnostních pásů na všech sedadlech i v obci. 
•  Pro všechny motocyklisty platí přísné pravidlo nosit bezpečnostní přilbu.
•  Nejvyšší povolená rychlost v obci je 50 km/h.
•  Nejvyšší povolená rychlost mimo obec je 90 km/h.

Pokuty vám může místní policie naúčtovat na místě. Pokud se stanete účastníkem 
dopravní nehody, zavolejte policii Guardia Civil – tráfi co a potvrďte záruku pojistného 
od druhého účastníka dopravní nehody. Telefonní číslo pro veškerá tísňová volání je 112. 
Velkou pozornost věnujte také parkování vozidla.

Peníze – měna

Měnovou jednotkou je euro (€).

BANK Peníze – směnárny, banky
Banky
V pracovní dny mívají banky otevřeno od 9.00 do 14.00 hodin. Banky si za výměnu peněz 
obvykle účtují jednorázový poplatek, proto může být někdy výhodnější výměna peněz 
ve směnárnách.
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Směnárny
V turistických oblastech se nachází množství směnáren. Je dobré si kurzy směnáren 
porovnat. Peníze je vhodné vyměňovat v místech, kde výměna probíhá bez poplatků – 
„SIN COMISIÓN“ nebo „NO COMISION“.

Komunikace – pošta

Otevírací doba pošt: po–pá 8.30–14.00 hodin, so 8.30–14.00 hodin. Hlavní pošta: 
po–pá 8.30–20.30 hodin, so 9.30–14.00 hodin. Odeslat poštovní zásilku vám rovněž může 
hotelová recepce. Poštovní známky lze zakoupit na poštách, ve stáncích a na recepci hotelu.

Komunikace – telefonování

Telefonovat můžete z telefonních automatů (bez přirážky) nebo z vašeho hotelu. Telefonní 
automaty fungují buď na mince, nebo na telefonní karty. Telefonní karty můžete zakoupit 
v obchodě a ve stáncích „tabacos“. Kromě telefonních karet s čipem, které se zasouvají 
do telefonních automatů, narazíte v některých obchodech i na karty s kódem PIN.

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

Počet internetových kaváren v turistických střediscích stále roste. Ceny za použití internetu 
jsou velmi podobné. Jestliže chcete připojit svůj notebook k místní síti, budete potřebovat 
španělský adaptér modemu.

Kriminalita – krádeže

V každém turistickém středisku můžete narazit na zloděje, proto vám doporučujeme 
nenechávat své osobní věci bez dozoru na pláži, u bazénu nebo na sedadle v autě. Pokud 
se stanete obětí krádeže, kontaktujte místní policii, která sepíše protokol. Na odcizené 
nezajištěné věci se nevztahuje pojištění. Jestliže se chcete krádeži vyhnout, uložte si 
veškeré své cennosti do hotelového trezoru.
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Kriminalita – trezory

Pokud máte u sebe větší fi nanční obnos nebo cenné předměty, využijte hotelového 
trezoru, který bývá zpravidla umístěn přímo na pokoji. Bližší informace vám poskytne přímo 
hotelová recepce nebo váš průvodce.

Kriminalita – zavazadla

Pokud zjistíte, že bylo vaše zavazadlo poškozeno v průběhu přepravy nebo jeho obsah 
není v pořádku, je nutné kontaktovat leteckou společnost a škodu ohlásit nejpozději 
do 7 dnů. V opačném případě je náhrada škody vyloučena.

Sporty

Plavání

Mírně se svažující písečné pláže a chráněné zátoky lákají ke slunění i k plavání 
v průzračné vodě.

Jízda na člunech a plachtění

V opuštěných zátokách celoročně kotví tisíce soukromých plavidel. Na plážích nebo 
v hotelu si můžete pronajmout člun na několik hodin, jeden den nebo i na celý týden. 
Šlapací čluny uvezou dvě osoby a jako spolupasažéry je možné vzít i menší děti. Chcete-li 
zkusit plachtění, můžete jako začátečníci dostat základní instruktáž.
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Potápění a šnorchlování

Pokud chcete využít zdejší průzračné vody, vezměte si s sebou brýle a ploutve 
na šnorchlování nebo potápění. Chcete-li lovit ryby harpunou, potřebujete povolení, 
ale lovit smíte minimálně 200 metrů od pláže. Pokud si přivezete z domova osvědčení 
k potápění, můžete si vybavení na potápění pronajmout. Chcete-li tento certifi kát získat 
na místě, můžete absolvovat pětidenní kurz, který obvykle začíná potápěním v hotelovém 
bazénu a končí potápěním do hloubky 12 metrů pod dohledem instruktora.

Vodní lyžování

Tento sport je cenově nákladnější, a to obzvlášť když absolvujete instruktáž.

Zábava, noční život

Každé letovisko vám nabízí množství zábavy, záleží jen na vás, co si vyberete. Oblíbenou 
zábavou jsou diskotéky. Narazíte tu také na spoustu barů, které najdete například 
v přístavu v Ciutadelle a Mahónu.

Voda

Voda z vodovodní sítě je sice pitná, ale k pití se nedoporučuje. Lépe uděláte, když si 
v supermarketu nebo obchodě s potravinami zakoupíte pitnou vodu v plastových lahvích či 
kanystru.

Kontakty na úřady
Zastupitelské úřady
Konzulát i Velvyslanectví České republiky 
a Slovenské republiky na území Španělska 
mají svá sídla v Madridu.

Konzulát České republiky
C./ Avda. Pío XII, 22–24
28016 Madrid
tel.: 913 531 897
fax: 913 531 898

Konzulát Slovenské republiky
C./ El Pinar, 20
28006 Madrid
tel.: 915 903 867
fax: 915 903 968
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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
Lékárny poznáte podle zelenobílého kříže. Ve všední dny bývají otevřeny od 9.00 do 13.30 
a od 16.30 do 20.00 hodin. Během poledních přestávek, o víkendech a o svátcích je 
obvykle na dveřích uzavřených lékáren vyvěšená informace s adresami otevřených lékáren 
s odkazem na nejbližší z nich. Personál recepce bývá informován o nejbližších lékárnách, 
které mají 24hodinovou službu (Ciutadella a Mahón).

Nakupování – suvenýry

Kožené výrobky

Kožené výrobky mají na Menorce stoletou tradici.

Keramika

Na ostrově si můžete nakoupit ručně dělanou keramiku.

Siruells

Hliněné fi gurky bílé barvy, zdobené zelenočerveným malováním.

Sklo

Výroba skla má na Menorce dlouholetou tradici.

Hierbas, palo

Likéry z bylin, které se vyrábějí z rohovníku.

Ensaimada

Sladký koláč ve tvaru šneka.
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Nakupování – obchody

Obchody bývají v pracovní dny otevřeny od 10.00 do 13.30 a od 17.00 do 20.00 hodin. 
V sobotu je většina obchodů otevřena. Některé supermarkety mají v pracovní dny 
i v sobotu otevřeno až do 22.00 hodin.

Nakupování – trhy

Trhy jsou pro Menorku typické a pořádají se vždy dopoledne. V Mahónu můžete trhy 
navštívit v úterý a v sobotu a v Ciutadelle v pátek a v sobotu. Od června se otevírají trhy 
i v některých menších městech, jako je např. Alaior, Ferrerries, Sant Lluis a Es Castell.

Spropitné

Na Menorce je běžným zvykem dávat spropitné. V restauracích se dává asi 5–10 % 
z placené částky. Menší spropitné se dává i recepčním, pokojským, číšníkům, řidičům 
autobusů apod.

Elektrický proud

Elektrické napětí v nových budovách je 220 V, ale ve starších budovách se můžete setkat 
i s napětím 125 V. Před zapojením elektrických zařízení do sítě si napětí vždy raději ověřte.
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Zajímavá místa

Muzeum pod širým nebem – i tak bývá někdy Menorca nazývána. Po celém ostrově 
můžete vidět pozůstatky megalitických civilizací. Na jeden kilometr čtvereční připadají 
minimálně dvě historické stavby. 

Talayot 
Talayotická kultura se datuje přibližně do roku 1400 př. n. l. Byla pojmenována podle jedné 
z nejstarších staveb na ostrově – talayotu. Talayoty stojí skoro vždy na malém vršku a mají 
tvar kuželovité věže. Jsou z pravidelných kamenů, které jsou velké vespod a do výšky se 
zmenšují. V průměru mají asi 12 metrů. Původně sloužily k obraně, ale podle některých 
pramenů mohl interiér sloužit i k ukládání vzácných předmětů. 

Navetas
Navetas jsou tzv. bárkové hroby. Jde o malé kamenné stavby s malým vchodem 
připomínající převrácenou loď. Tyto hroby mají dvě patra – v horním se těla vysoušela, 
spodní patro sloužilo jako kostnice. Podobné stavby nejsou nikde jinde na světě.

Taulas
Taulas znamená v katalánštině stoly. Jsou tvořeny dvěma velkými bloky kamene, které 
jako celek utváří písmeno T. Některé tauly dosahují výšky i čtyři metry a váhy okolo 25 tun. 
Na Menorce je jich celkem asi třicet, jen osm z nich se ale dochovalo dodnes. Jakou měly 
v historii funkci, je stále předmětem dohadů. Některé teorie říkají, že taula tvořila centrální 
sloup v prostoru. Jiné stavbu považují za zdroj božské energie nebo obětní oltář.
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Mahón
Hlavní město Mahón leží na jihovýchodě Menorky. Asi před 3 000 tisíci lety ho založili 
Féničané. V 17. století, v době války o španělské dědictví, ovládli ostrov Britové. 
Hlavním městem se stalo v roce 1722. Pod britskou nadvládou byla Menorca s menšími 
přestávkami až do roku 1802. I dnes můžete při procházce městem vnímat atmosféru 
georgiánské Anglie.

Kostel Santa María

Tato působivá gotická budova s klenbou 
sloužila původně jako mešita. V 18. století 
byla přestavěna a v roce 1810 doplněna 
mohutnými varhany. 

Ajuntament

Radnici v barokním stylu s neoklasicistní 
fasádou zdobí unikátní hodiny, v budově 
je také sbírka portrétů významných 
menorských osobností a francouzských 
a španělských guvernérů.

Port de Sant Roc

Brána sv. Rocha je stará městská brána, 
jež v 15. století sloužila jako opevnění. 
Ve výklenku brány stojí soška sv. Rocha, 
který chránil ostrovany před morem.
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Placa de S´Esplanada

Největší náměstí, kde se kdysi pořádaly vojenské přehlídky. Dnes tu můžete navštívit řadu 
obchodů, kaváren i restaurací a každé úterý místní trhy.

Kostel s klášterem sv. Carmen

Bývalý karmelitánský klášter z 18. století je 
výjimečný díky úchvatné křížové chodbě, 
kde se během všedních dnů konají trhy 
s ovocem, zeleninou, sýry, vínem a mnoha 
dalšími věcmi.

Přístav (puerto)

Jeden z nejdelších přírodních přístavů 
na světě má délku téměř šest kilometrů 
a šířku 1,2 kilometru. V zátoce Cala Figuera 
na vás čekají lodní obchůdky, krámky 
a restaurace.

Es Castell

Es Castell, původně Georgetown, na vás dýchne anglickou atmosférou. Původně sloužil 
jako sídlo posádky anglického námořnictva. Angličtí vojáci sloužili v pevnosti San Felipe 
u vstupu do přístavu – základy a kolosální chodby ve skalách jsou dodnes velmi působivé.

Ciutadella
Ciutadella se nachází v západní části ostrova. 
Na rozdíl od Mahónu, kde žili převážně 
obchodníci, vojáci a měšťanstvo, byla vždy 
sídlem aristokracie a církve. Ciutadella 
doslova znamená „malé město“. Až 
do začátku 18. století byla hlavním městem 
Menorky, než si pak za hlavní sídlo Britové 
zvolili Mahón. A to zejména kvůli přístavu. 
Ciutadella má na rozdíl od Mahónu mnohem 
klidnější atmosféru, při západu slunce se 
město zbarví do medově hnědé až zlaté. 

Katedrála

Je nejdůležitějším kostelem na ostrově. Spadá do období 13. století, od té doby byla ale 
několikrát přestavěna. Je vzácným příkladem katalánské gotiky s jednou hlavní lodí, kterou 
obklopuje šest kaplí. 

Městské tržiště (mercat)

Pochází z roku 1869. Od časných ranních hodin se zde od pondělí do neděle prodávají 
čerstvé ryby, mořské plody, ovoce, zelenina a mnoho dalšího.
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Přístav

Přírodní přístav má tvar úzkého fjordu 
a ve srovnání s mahónským působí spíše 
jako kanál v italských Benátkách (pouhý 
1 km délky a asi 200 m šířky). Přístav je 
vyhlášeným centrem nočního života. 

Městské muzeum

Muzeum bylo otevřeno v roce 1995 v jedné 
z věží původního městského opevnění. 
Unikátní je sbírka archeologických nálezů 
z období kultury talayotické, punské, řecké, římské a maurské. Najdete zde bronzové 
předměty, kameny, mince, sarkofág, skleněné předměty a keramiku.

Fornells
Fornells je rybářská vesnička, kterou najdete na severu ostrova v oblasti chráněného 
krajinného území. Místní se tu živí hlavně rybolovem, lovem langust a částečně turistickým 
ruchem. V létě se ve Fornells scházejí surfaři, milovníci plachetnic a hlavně gurmáni, které 
sem láká místní specialita – langustová polévka. Přístav ve Fornells působí jako balzám 
na duši a je ideální zejména pro romantiky.

Alaior
Město Alaior je vyhlášené výrobou sýru, obuvi a zmrzliny. Chcete-li menorský sýr dovézt 
domů, zde ho koupíte nejlevněji. V okolí městečka najdete celou řadu kamenných 
megalitických staveb. 

Ferreries
Název městečka byl pravděpodobně odvozen od la Ferreria, což znamená kovářství. 
Vyrábí se tady bižuterie a obuv. Nedaleko vesnice najdete kaňon Barranc d´Algendar. 
Jeho údolí se vyznačuje bujnou vegetací a úrodnou půdou. Je zde možné navštívit 
i prehistorickou osadu Son Mercer de Baix.

Es Mercadal
Tato kouzelná vesnička se nachází v samém srdci ostrova na úpatí hory Monte Toro. 
Dlouholetou tradici zde má cukrářství. Kdysi tu anglický guvernér Richard Kane nechal 
postavit obrovskou nádrž, která sloužila jako zásobárna dešťové vody – vodojem vyřešil 
častý problém s nedostatkem vody v letních měsících. Ještě dnes se můžete na vodojem 
Aljub jít podívat. 

Sant Lluis
Obec ležící asi 5 km jižně od hlavního města uprostřed úrodné roviny. Mezi největší 
zajímavosti patří mlýn Molí de Dalt, kde se dnes nachází muzeum. Mlýn byl v provozu až 
do roku 1949. Dnes zde můžete vidět dobové předměty, které připomínají dobu, kdy mlýn 
ještě sloužil svému účelu.
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Nabídka výletů

MENORCA
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Plavba po jižních plážích

Poznejte utajené části ostrova viditelné pouze od moře a těžko přístupné panenské 
pláže.

Loď San Telmo II. či Jumbo vyplouvá z malebného přístavu Ciutadella, který připomíná 
benátský kanál. Poplujete na jih podél pobřeží. První zastávka je na pláži Son Saura, kde 
budete mít dost času na koupání i opalování. 

Před vyplutím na další pláže vám bude servírován oběd – paella. K pití se podává sangrie 
nebo limonáda. Jednou z pláží, které cestou uvidíte, je Cala en Turqueta. Poslední 
zastávkou bude záliv se dvěma plážemi – Macarellou a Macarelletou.

Změna programu vyhrazena.



25

Aquapark Los Delfines 

Výlet do zábavního vodního parku Los Delfines u Ciutadelly.

Užijte si nezapomenutelné atrakce v zabavním vodním parku o celkové rozloze 12 500 m2. 
Najdete zde řadu nejmodernějších atrakcí pro dospělé i děti – tobogány, kamikaze, divoká 
řeka, jacuzzi, atd.

Změna programu vyhrazena.
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Dancing horses 

Návštěva stáje Son Martorellet, kde 
v rámci večerního představení uvidíte 
světoznámou drezuru cvičených 
menorských koní.

Neuvěřitelné jezdecká show na ranči Son 
Martorellet, která je dnes známá po celém 
světě. Skvělá zábava pro celou rodinu 
v sobě spojuje úžasné jezdecké dovednosti 
a mystické scény v tradičních krojích.

Změna programu vyhrazena.
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Výlet katamaránem Don Juan

Poznejte podmořský svět při plavbě katamaránem.

Tříhodinová plavba katamaránem 
s proskleným dnem, který vyplouvá 
z přístavu Mahón, v závislosti na počasí 
buď podél jižního, nebo severního pobřeží. 
Během plavby se samozřejmě budete moci 
také vykoupat.

Změna programu vyhrazena.
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Classic cruises

Okružní plavba podél severního pobřeží.

Plavba z přístavu Adaia podél severního pobřeží na 15metrové lodi z roku 1946. Zastávku 
budete mít v malé zátoce s možností šnorchlování. V ceně je barbecue na palubě, sangrie 
a džus.

Změna programu vyhrazena.
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Catamaran Fornells

Okružní plavba s možností šnorchlování.

Z rybářské vesnice Fornells vyplujete katamaránem na 4hodinovou plavbu podél členitého 
pobřeží Menorky. O přestávce budete mít možnost šnorchlování v přírodní rezervaci. 

Občerstvení je v ceně.

Změna programu vyhrazena.
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Jeep safari 

Zažijte dobrodružství na Jeep safari.

Výlet terénními auty k panenským plážím s možností koupání na severním i jižním pobřeží. 
Ve vnitrozemí budete mít zastávky na zajímavých místech.

Změna programu vyhrazena.


