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06/15/11 - Mallorca - Spanyolország legnagyobb szigete

? Mallorca
Mallorca (katalán és spanyol nyelven: Majorca), amely a Baleár-szigetek tagja,
3684 km2 területével Spanyolország legnagyobb szigete. Mallorca a
Földközi-tenger medencéjében, Barcelona városától délre, Ibiza szigetét?l
északkeletre, Menorca szigetét?l pedig, nyugatra található. Az 53 kerületb?l álló
sziget f?városa Palma (katalán és spanyol nyelven: Palma de Mallorca), amely
kiköt?ként is funkcionál. Mallorca szigetét két 70 km hosszú hegylánc, keletr?l a
Serra de Llevant, és nyugatról a Serra de Tramuntana határolja, amelynek
legmagasabb pontja a Puig Major (1445 m). A sziget északi és déli részén két
nagyobb öböl, az Alcúdiai-öböl (Badia de Alcudia), illetve a Palmai-öböl (Badia de
Palma) található. A szigeten a hivatalos nyelv a katalán és a spanyol. A helyi
lakosok a katalán nyelv mallorcai nyelvjárását beszélik, de az egész évben, f?ként
Anglia és Németország területér?l érkez? külföldi turistáknak köszönhet?en, az
angol és német nyelv használata is egyre elterjedtebb. A sziget legnagyobb bevételi
forrását a turizmus adja. Az elmúlt évtizedekben Mallorca, az egyik legfelkapottabb
úti cél lett, számos híres énekesnek és színésznek is van ingatlana az üdül?helyen.
A szigetnek saját élvonalbeli (Primera División) labdarúgócsapata (Real Mallorca) is
van, stadionjuk a f?városban található. Mallorca minden év februárjában egy
nemzetközi kerékpáros körversenynek (Vuelta a Mallorca) is a helyszínéül szolgál,
amelyet Palma utcáin rendeznek meg.
Mallorca szigetét?l északkeletre található a fest?i szépség?, szintén a
Baleár-szigetek tagjaként számon tartott Menorca szigete. A közel 100
ezer lakosú sziget legnagyobb városa és egyben f?városa is Maó
(spanyol nyelven: Mahón), legmagasabb pontja pedig, az El Toro vagy
Monte Toro (358 m).

Mallorca id?járása:
A mediterrán éghajlatú Mallorca szigetén az év napjaiból közel 300 napsütéssel
telik. A nyár forró és száraz, amit aztán télen, h?vös és es?s klíma vált fel. A
hegyekben jelent?sebb mennyiség? csapadék hullik, f?leg októberben, s?t a
hegyláncok tetején még a hótakaró sem ritka jelenség. Az éves átlagh?mérséklet
21,8° C körül alakul. A legmelegebb hónapok a július és augusztus, ilyenkor a
h?mér? higanyszála gyakran 30° C fölé emelkedik. A tengervíz éves
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átlagh?mérséklete 19° C, amib?l július-szeptember hónapokban éri el a
legkellemesebb (24-25° C) h?fokot.

Mallorca tömegközlekedése:
A Placa d'Espanya tér a f?város közlekedési csomópontja. Az itteni állomásról
(Ferrocarril de Sóller) indulnak a buszok, illetve a vonatok, Marratxí, Sóller, Inca és
Sa Pobla városokat érintve Manacorba és a Palma-Sóller vasútvonalon Sóllerba. A
mallorcai metró (Palma de Mallorca Metro) egy vonalon m?ködik 9 állomást érintve
06:15-23:00-ig. A metrók 15 percenként közlekednek, de a kora reggeli és a kés?
esti órákban valamint vasárnap már csak 30 percenként.

Mallorca népszer? strandjai (playa), öblei (cala), és üdül?helyei:
Strandok, üdül?helyek

• Playa de Palma (a sziget legnagyobb strandja a f?várostól keletre, a
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repül?tér közvetlen szomszédságában)
• Es Trenc (a strand autóval a f?várostól mindössze 20 percre
található)
• Playa Es Carbo (a strand a sziget déli részén található)
• Playa de Magaluf (a népszer? üdül?hely strandja a f?várostól
délnyugatra találhatóak)
• Palma Nova (az üdül?hely a f?várostól 15 km-re nyugatra található)
• s'Arenal, El Arenal (a 4 km hosszú homokos tengerpart a f?várostól
délkeletre található)
• C'an Pastilla (a homokos tengerpart a f?várostól 7 km-re keletre
található)
• Playa de Muro (a kék zászlóval kitüntetett strand a repül?tért?l
mintegy 60 km-re a sziget északi részén található)

Öblök

• Cala d'Or (az öböl a sziget keleti partján található, több homokos
strandja van, melyek védett öblökben fekszenek)
• Cala Millor (a keletre található népszer? üdül?hely strandjait a
legszebbek között tartják számon)
• Cala Mondrago (öböl a sziget délkeleti részén)
• Cala Mesquida (öböl a sziget északkeleti részén)
• Cala Agulla (öböl a sziget északkeleti részén)
• Cala Figuera (öböl a sziget déli részén)
• Sa Calobra (öböl a sziget északi részén)

A tengerparton tartsuk be a hullámzásra figyelmeztet? zászlók
jelzéseit:zöld (fürdeni szabad), sárga (fürdeni csak körültekintéssel),
piros (fürdeni tilos).

Mallorca látnivalók:
Mallorca leglátogatottabb látványossága a f?városban található katedrális (Palma
Cathedral). A sziget második leglátogatottabb épülete pedig, a Valldemossa
kisvárosában található kolostor (Carthusian Monastery). Néhány mallorcai látnivaló
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a teljesség igénye nélkül:

Palota, kastély, vár, er?d

• Palau Reial de l'Almudaina (Királyi palota)
• Castell de Bellver (Bellver kastély)
• Castell d'Alaro (800 méter magasságban található romos vár)
• Castell de Capdepera (k?fallal körülvett er?d)

Katedrális, templom, kolostor

• Sa Seu, Catedral de Palma (Palmai katedrális vagy más néven a
Homokk? katedrális)
• Basilica de Sant Francesc (templom)
• Santuari de Sant Salvador (templom, kolostor)
• La Cartoixa, Carthusian Monastery (kolostor)

Kisváros, falu

• Valldemossa (hegyi kisváros régi hagyományokkal, olíva- és
mandulafákkal)
• Deiá (hegyi falu egy csodálatos völgyben mindössze 850 f? lakossal)
• Poble Espanyol, Spanish Village (spanyol falu)

Barlang, szikla, szurdok, völgy

• Cuevas del Drach (sárkánybarlang)
• Cova des Pas de Vallgornera (cseppk?barlang)
• Cuevas dels Hams (cseppk?barlang)
• Cuevas de Artá (cseppk?barlang)
• Es Colomer (200 méter magas szikla)
• Torrent de Pareis (mészk? szurdok)
• Sóller (Sóller völgy)
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Állatkert, park, kert

• Safari Zoo (szafari állatkert, több mint 600 állat otthonául szolgáló
vadaspark)
• Botanicactus (50.000 m2-es botanikus kert, több mint 400 fajta
növénnyel)
• La Reserva Parc Natural (természeti park vízesésekkel és
barlangokkal)
• Parc Natural de Mondragó (természeti park)
• Parc de la Mar (a palmai katedrális közelében lév? park, közepén
egy mesterségesen kialakított tóval)
• Jumaica Tropical Park (mintegy 25.000 m2 terület? trópusi park
Porto Colom és Porto Cristo között, tele egzotikus növényekkel)

Torony, kiköt?

• Punta de Sa Creu (világítótorony)
• Torre d'Albarca (?rtorony, régi kalóztorony)
• Port de Sóller (Sóller kiköt?)
• Portals Nous (a kiköt? a sziget délnyugati partján, a repül?tért?l
autóval mindössze 20 percre található, ahol rengeteg luxus jachtot
lehet látni)

Élmény park, vidámpark, vízi park, akvárium

• Nemo Submarine (mini tengeralattjáró)
• Aqualand (vízi park)
• Marineland (delfinárium, delfin show)
• Palma Aquarium (tengeri akvárium)
• Fira del Ram (vidámpark, amely általában csak március és április
hónapokban tart nyitva)
• House of Katmandu (Katmandu ház ? tibeti stílusban épült feje
tetejére állított ház, élmény park, 4D mozi)
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Egyéb látnivalók

• El Jonquet (?si malom)
• Banys Árabs (arab fürd?)
• Carrer de la Calatrava (Calatrava labirintus)
• Town Wall (városfal)
• La Llotja (kulturális központ id?szaki kiállításokkal)
• Passeig des Born (központi sétány)
• Cap de Formentor (leny?göz? panorámájú félsziget egy hatalmas
sziklával ? Fumart 384 méter, világítótoronnyal valamint barlanggal)

A f?városban (Palma) rengeteg galéria és m?vészeti múzeum (pl.:
Joan Miró Museum and Gallery) m?ködik. Ha teheti az ember,
érdemes gyalog, esetleg biciklivel mozogni a belvárosban, hiszen a
távolságok gyorsan elérhet?ek.
Néhány múzeum a teljesség igénye nélkül: Museu de Mallorca
(Mallorca Múzeum), Museu Municipal de Pollenca (Városi Múzeum),
Museu del Fang (Fazekas Múzeum), Museu d'Art Espanyol
Contemporani (Spanyol Kortárs M?vészeti Múzeum), Museu
Krekovic (Krekovic Múzeum), Casa Museu Joaquim Torrents Llado
(Joaquim Torrents Llado Múzeum)
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Marineland (Delfinárium):
Mallorca talán egyik leghíresebb attrakciója a Delfinárium (Marineland), ahol a
látogatók a delfinek és oroszlánfókák látványos m?során (dolphins show, sea lions
show) kívül, rózsaszín flamingókat, egzotikus papagájokat, a trópusi házon belül
pedig, kígyókat, leguánokat, és piranha halakat is megcsodálhatnak.

• Belép?jegy árak, 2011: feln?tt ? 22.50 euró, nyugdíjas (60 év felett)
? 16.50 euró, gyermek ? 16.50 euró (4 éves kortól) ? ingyenes (3 éves
kor alatt)
• Nyitvatartási id?: 09:30-18:00
• Delfin show (dolphin show): minden nap, 11:45 és 15:45
• Oroszlánfóka show (sea lion show): minden nap, 23:30 és 15:30
• Megjegyzés: Utolsó belép?jegy vásárlása a zárás el?tt 2 órával
lehetséges.
• Megközelítés: busz (Palma: 102, 103, 104, 106, 107, 111; Palma
Nova és Magaluf: 104, 106, 107)
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• GPS koordináták: 39.5700585° (szélesség), 2.509914° (hosszúság)
• Cím: Marineland Mallorca, C/ Garcilaso de la Vega, 9 ? Costa d'en
Blanes, 07184 Mallorca
• Hivatalos weboldal és jegyvásárlás: Marineland Mallorca

Aqualand, El Arenal (Vízi park):
A f?várostól mindössze 15 km-re keletre, El Arenal (s'Arenal) városában található
Aqualand (vízi park, water park), jelenleg Európa legnagyobb ilyen jelleg?
létesítménye. A vízi park a megszámlálhatatlanul sok csúszda (Harakiri, Banzai,
Black Hole, Rapids, Congo River) mellett, számtalan új attrakcióval (Polynesia), és
természetesen a kisebb gyermekekre is gondolva (Mini Park) várja a kikapcsolódni
vágyókat.
Mallorca szigetén az El Arenal városában található vízi parkon kívül,
még Magaluf (Western Water Park) és Alcúdia (Hidropark) városában
található ugyan ilyen jelleg? létesítmény.

• Belép?jegy árak, 2011 (Aqualand El Arenal): feln?tt ? 24 euró,
gyermek ? 16 euró (4 éves kortól) ? ingyenes (3 éves kor alatt)
• Nyitvatartási id?: 10:00-18:00 (július és augusztus), 10:00-17:00
(május, június és szeptember)
• Megjegyzés: Az Aqualand május 23-án nyitja meg kapuit.
• Megközelítés: busz (Palma: 23, közvetlenül a parkkal szemben áll
meg), autó (Palma ? Arenal autópálya 13-as kijárat)
• GPS koordináták: 39.5327849° (szélesség), 2.7381178°
(hosszúság)
• Hivatalos weboldal és jegyvásárlás: Aqualand El Arenal

Mallorca híresebb szórakozóhelyei:
A pezsg? éjszakai életet kedvel?k f?leg az s'Arenal, Magaluf és Palma Nova
üdül?helyeket keressék fel, ahol egymásba érve, megszámlálhatatlanul sok bár,
pub, klub, és diszkó található.
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• Pacha (Palmanova, Son Caliu)
• BMC Planet Dance (Magaluf)
• Riu Palace (Playa de Palma)
• Abraxas (Palma, Passeig Maritim)
• Tito's (Palma, Passeig Maritim)
• Luna (Palma, Placa del Vapor)

Néhány strandon kialakított ismertebb klub:

• Puro Beach Club (Palma de Mallorca)
• Nassau Beach Club (Palma de Mallorca)
• Las Terrazas Beach Club (Illetes)
• Virtual Club (Illetes)
• Pabisa Beach Club (s'Arenal)
• Maremar Beach Club (Alcúdia)

Híresek emberek Mallorca szigetén:
Mallorca fest?i szépség? szigete sok híresség szívét is rabul ejtette. Olyan
sztároknak található a szigeten ingatlana többek között, mint a Catherine
Zeta-Jones és Michael Douglas színész házaspárnak (Deiá), de a számtalan ismert
színész és énekes mellett, a nyári hónapokban, Claudia Schiffer volt topmodell, és a
Spanyol királyi család tagjai is néha ellátogatnak a szigetre.

Vásárlás Mallorca szigetén:
A szigeten az üzletek általában reggel 9 órától délután 2 óráig, majd a szieszta
letelte után délután 5-t?l este 8 óráig tartanak nyitva. A nagyobb
bevásárlóközpontok a szieszta ideje alatt is nyitva tartank, és általában kés? este 10
óra környékén zárnak csak be. Ha friss zöldséget vagy gyümölcsöt szeretnénk
vásárolni a f?városban, a fedett piacot (Olivar Market) kell keresnünk.

Mallorca repül?tere:
A Palma de Mallorca nemzetközi repül?tér (Palma de Mallorca Airport, IATA:
PMI, ICAO: LEPA), vagy más néven a Son Sant Joan repül?tér (Aeroport de Son
Sant Joan), a sziget keleti részén, a f?várostól (Palma, Palma de Mallorca) 8 km-re
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található. A repül?tér a nyári hónapokban Európa egyik legforgalmasabb
légikiköt?jének számít. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repül?tér 1-es számú
termináljáról, több légitársaság (Malév) mellett, a Wizz Air fapados légitársaság is
indít járatokat, amelyekkel könnyen elérhetjük Mallorca (Palma de Mallorca)
szigetét.

Általános információk:

• Mallorca legtöbb kiköt?jéb?l kisebb sétahajók indulnak, amelyekr?l a
sziget fest?i öbleit és tengerpartjait csodálhatjuk meg.
• Palma de Mallorca egész területén és a mallorcai strandok nagy
részén, valamint az ismertebb kávéházak közelében ingyenes Wi-Fi
internet hálózat van kialakítva, ami egy csatlakozás esetében 30-60
perces használatot jelent.
• Mallorca a GMT +1 id?zónába esik, mint Magyarország, ezért
id?eltolódással nem kell számolni.
• A szigeten 220-225 V AC, 50 Hz-es elektromos hálózat van kiépítve,
szabványos csatlakoztatással.
• Sebesség korlátozások: autópályán (120 km/h), f?útvonalon (100
km/h), alsóbbrend? útvonalon (90 km/h), városban (60 km/h).
• Biztonsági öv: az els? üléseken minden id?ben, a hátsó üléseken
pedig, ha fel van szerelve, csak akkor kell bekötni.
• Az Általános Forgalmi Adó (IVA) mértéke 18 %.
• Az ország (Spanyolország) nemzetközi el?hívószáma +34, az egész
szigeté 971. (+34 971 xx xx xx)
• Palma Taxi telefonszáma: +34 971 40 14 14 vagy +34 971 40 00 04
• Rend?rség, T?zoltóság, Ment?k telefonszáma: 112

Képgaléria:

Mallorca ? Spanyolország legnagyobb szigeteÉrtékelés
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