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OVER ONS 

WOORD VOORAF 

Beste fietsvriend, fietsvriendin, 

 

Al enkele jaren zijn we gespecialiseerd in het organiseren van eigen begeleide fietsvakanties, wieler-

stages, triatlonstages en MTB-vakanties. Ons weloverwogen programma bevat bestemmingen die 

zowel voor de fervente wielertoerist, de recreatieve fietser, de triatleet of de mountainbiker garant 

staan voor een geslaagde reis. 

 

Het hele team van De Toerist Biking is dan ook blij je te mogen verwelkomen op één van onze top-

bestemmingen: MALLORCA. 

 

Mallorca staat algemeen bekend als “fietsparadijs van Europa”. Het eiland maakt deel uit van de 

Balearen eilanden in de Middellandse zee. De grote broer van het party eiland Ibiza, trekt vele ver-

schillende soorten wielertoeristen aan. In het voorjaar trekt Mallorca zowel professionele fietsers als 

recreatieve fietser aan. Ook minder fanatieke wielertoeristen vinden de weg naar dit prachtige ei-

land. 

 

Mallorca is erg populair bij zowel professionele als vrijetijdsfietsers. De meeste mensen denken dat 

Mallorca een aaneenschakeling van stranden is, afgezoomd met hotels. Maar er zijn groene, vrucht-

bare vlaktes, zachtglooiend heuvelland en bergmassieven. Er zijn ook nog maagdelijke stranden zon-

der toeristische drukte. Achter de kustlijn fiets je door dennenbossen en pittoreske dorpen. 

 

Met ongeveer 2400 zonne-uren per jaar heeft het Mallorca het ideale klimaat voor een heerlijke 

fietsvakantie. 

 

Laat je verrassen door de pracht van dit eiland: niet alleen de prachtige natuur maar ook het zachte 

klimaat en over het algemeen verkeersluwe straten en wegen maken van dit eiland een waar fietspa-

radijs, vooral tijdens de lente en het herfstseizoen. 

 

Het team van De Toerist Biking wenst je dan ook een schitterende reis toe! 

Met sportieve groeten, 

 

 

 

 

 

Jurgen Dieu 

Manager 

De Toerist Biking 
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OVER ONS 

DE TOERIST BIKING 

De Toerist Biking is al vele jaren gespecialiseerd in het organiseren van begeleide fietsvakanties voor 

wielertoeristen en wielrenners, recreatieve fietsers op een gewone stadsfiets, E-bikers en zelfs 

mountainbikers. 

Dankzij ons weloverwogen fietsprogramma kan ieder type fietser op onze bestemmingen zijn gading 

vinden. Het fietstransport van uw eigen fiets naar de bestemming is op elke van onze reizen inbe-

grepen.  

We logeren steeds in kwalitatieve hotels die zich toeleggen op de fietsliefhebbers. Deze hotels vor-

men dan ook de ideale uitvalsbasis om onze prachtig uitgestippelde fietsroutes aan te vatten. Sa-

men met onze ervaren begeleiders zal je zo kennis maken met de unieke landschappen, typische 

dorpjes en mooie vergezichten! 

PERFECT UITGEWERKT FIETSPROGRAMMA 

Er wordt gefietst volgens het principe ‘samen uit, samen thuis’. De aangeboden groepen verschillen 

van bestemming tot bestemming, al naargelang de zwaarte en haalbaarheid van de mogelijke ritten. 

De fietsgroepen die per bestemming kunnen worden aangeboden zijn: 

      km/dag km/u   km/u 

        België  Reis 

• Groep 1 - Wielertoeristen   110-130 29-30  26-27 

• Groep 2 - Wielertoeristen   90-110  27-28  23-24 

• Groep 3 - Wielertoeristen   70-100  21-24  20-22 

• Groep 4 - Sportieve fietsers & E-bikes 70-100  15-16  19-21 

• Recreanten / stadsfietsen   35-70  15-16  15-16 

• Mountainbike    35-70  n.v.t.  n.v.t.  

• Niet-fietsers 

De aangegeven gemiddelde snelheden kunnen afwijken afhankelijk van het weer, het parcours of 

het niveau van de fietsers. De begeleiders zullen ter plaatse op het niveau van de aanwezige fietsers 

inspelen om zo homogeen mogelijke groepen te bekomen. Tijdens een vakantie kan er dagelijks van 

fietsgroep gewisseld worden. 

BEGELEIDERS 

Per fietsgroep voorziet De Toerist Biking minstens één begeleider die de fietsroutes kent en het 

tempo van de groep bepaalt. 

Deze begeleiders staan ook in voor de organisatorische ondersteuning tijdens de reis en stellen alles 

in het werk om je fietsvakantie zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen 
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TEAM DE TOERIST BIKING 

Het team van De Toerist Biking bestaat uit ervaren begeleiders die ervoor zullen zorgen dat je fiets-

vakantie of trainingsstage zo zorgeloos mogelijk verloopt. Ze zijn behulpzaam bij de montage van uw 

fiets bij aankomst op de fietsbestemming. Bovendien staan ze tijdens je verblijf iedere avond ter 

beschikking voor informatie. 

In geval van problemen of nood tijdens één van de fietstochten, kan je op de vermelde GSM-

nummers terecht. (zie kaartje noodnummers) 

Bezoek ook regelmatig onze website voor nieuwe afreizen, foto’s en nieuwtjes. Sinds 2015 hebben 

we een nieuwe domeinnaam: www.detoeristbiking.be 

Je kan De Toerist Biking ook volgen op Facebook om zo op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes. 

Zoek onze Facebookpagina en klik op ’vind ik leuk’ om ons te volgen.  

OUTFIT DE TOERIST BIKING 

Onze begeleiders rijden in een professionele outfit van Bioracer. 

Heel wat van onze deelnemers hebben graag een aandenken aan 

hun reis of wensen te genieten van de uitzonderlijke prijs waaraan 

deze outfit wordt aangeboden.  

De outfit bestaat uit een Prof Jersey Bodyfit trui met korte mou-

wen en een korte Professional koersbroek met bretellen, uitge-

voerd in de superelastische en functionele Caro stofversie.  

Een outfit van topkwaliteit die voor 95€/outfit ook van jou kan zijn. 

Alle courante Bioracer-maten zijn beschikbaar. Vraag ernaar bij de 

begeleiders of contacteer ons. 

 

REUNIE- EN KENNISMAKINGSEVENT 

Jaarlijks organiseert De Toerist Biking een reünie- en kennismakingsevent. Tijdens dit event kan er 

kennis worden gemaakt met de werkwijze van De Toerist Biking. Een dagje fietsvakantie/

trainingsstage wordt naar België gebracht. 

Nieuwe deelnemers kunnen zo ervaren hoe het is om in groep te rijden of welke service ze tijdens 

onze reizen mogen verwachten. 

Voor vaste deelnemers is het de ideale gelegenheid om reisvrienden nog een keer te ontmoeten en 

prachtige reisverhalen terug op te halen. 

De vorige edities lokten steeds méér dan 100 deelnemers! Gezelligheid en prachtige fietstochten 

gegarandeerd! 

Meer informatie en de definitieve datum kan je tijdig op onze website raadplegen! 
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BESTEMMING 

Het Spaanse Mallorca, een van de Balearen, is een eiland van rust, licht en pracht. Een uitwijkplaats 

waar het leven nog in een plezierig tempo verloopt en waar men zich nog met hart en ziel zorgeloos 

en ontspannen kan wijden aan het kijken naar schoonheid. Mallorca is zee en de bergen onder de 

mediterrane zon. Het is het landschap, de kunst en het karakter van een gastvrij volk. 

Mallorca heeft een benijdenswaardig mediterraan klimaat met warme zomers en zachte winters. De 

temperatuur daalt aanzienlijk in de bergen, maar neemt toe aan de fijnzandstranden. 

Dit grootste eiland van de Balearen ligt op ongeveer 150 km van het vasteland en op een bijna hori-

zontale lijn met de Spaanse stad Valencia. Het eiland heeft 623 km kustlijn en een oppervlakte van 

3.620 km². De afstand van oost naar west bedraagt 100 km en van noord naar zuid 76 km. 

Mallorca heeft de vorm van een ruit, met in het zuidwesten de baai van Palma en in het noordoos-

ten de kleinere baai van Pollensa en Alcudia. Er zijn ongeveer 750.000 inwoners, waarvan meer dan 

de helft in de hoofdstad Palma wonen. Andere belangrijke steden zijn: Manacor, Inca, Felanitx, Soller 

en Llucmayor. In het westen ligt het indrukwekkendeTraumuntana-gebergte, dat zich over een leng-

te van 90 km uitstrekt van Andratx tot Formentor. 

Mallorca heeft zich de laatste jaren ontpopt tot hét fietseiland bij uitstek. Een waaier aan diverse 

parcours, de mooie fietsinfrastructuur en vooral de unieke landschappen maken van deze bestem-

ming een ‘must’.  

Vanuit onze noordelijk gelegen uitvalsbasis Alcudia bieden we een variabel programma van vlak, licht 

geaccidenteerd en bergachtig. 

Mallorca heeft zich de laatste jaren ontpopt als 

hét fietseiland bij uitstek, met afwisselende 

routes, uitstekende infrastructuur en prachtige            

landschappen. 
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HOTEL ZAFIRO TROPIC 

HOTEL ZAFIRO TROPIC**** 

Zafiro Tropic****, maakt deel uit van de Zafiro-keten, en ligt op 200 meter van het strand in Port 

d'Alcúdia in het noorden van Mallorca. Het heeft een grote tuin, 3 zwembaden en een spa met  

Turkse baden. Alle appartementen en studio's van het Zafiro Tropic**** zijn voorzien van airco en     

hebben een eigen balkon en satelliet-tv.  

Het restaurant Caprice bij het Zafiro Tropic**** serveert mediterrane en internationale gerechten. 

Het hotel beschikt ook over een snackbar bij het zwembad, La Palapa. Restaurant & Bar El Patio 

biedt avondshows en u kunt genieten van een cocktail in Café-Bar Babalú. 

Zafiro Tropic biedt ook genoeg te doen voor de meer actieve vakantiegangers. De locatie in Puerto 

Alcudia ligt dicht bij diverse golfbanen en fietsroutes, en dankzij het fietsstation met werkplaats 

hoeft u zich geen zorgen te maken over het onderhoud van uw fiets.  

Jullie verblijven er in half pension. Het ontbijt en avondmaal worden in buffetvorm aangeboden, 

voorzien van showcooking. De diverse dranken bij het avondmaal zijn betalend en worden aan zeer 

democratische prijzen aangeboden. 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

Zorg ervoor dat je fiets in orde is voor je begint aan de rit van de dag. Neem ook het nodige       

reservemateriaal mee. Een beperkte materiaalkit met de meest voorkomende fietssleutels en een 

fietspomp is voorradig. Vraag de begeleiders hun tussenkomst indien je iets nodig hebt. Zorg wel dat 

je zelf op de hoogte bent van de opbouw van je fiets. 

Vergeet ‘s morgens de drinkbussen niet te vullen en vergeet ook je fietsslot niet! 

De Toerist Biking streeft ernaar om op het vooropgestelde vertrekuur met de geplande rit 

te starten. Het vertrekuur wordt tijdens de reis meegedeeld. 

Iedere deelnemer is verplicht om de wegcode na te leven. In Spanje is het voor alle fietsers wettelijk 

verplicht om een fietshelm te dragen. 

Een extraatje, zoals een energiereep of energiegel, kan soms goed van pas komen. 

Het tempo wordt tijdens de hele rit door de begeleider bepaald. Enkel bij een beklimming kan het 

worden toegestaan dat iedereen aan zijn eigen tempo naar boven fietst. Uiteraard wordt er boven 

gewacht tot de groep terug compleet is. 

De deelnemers wordt afgeraden de groep op eigen initiatief te verlaten. Na de rit is iedereen er zelf 

verantwoordelijk voor dat zijn/haar fiets veilig terug in de fietsenstalling wordt ondergebracht. 

Denk voor het vertrek van elke rit even goed na over wat je die dag wel of niet nodig zou kunnen 

hebben: 

• Koersbroek  

• Kniebroek of beenstukken 

• Kousen  

• Schoenen en schoenovertrekjes 

• Koerstrui met korte mouwen en eventueel armstukken 

• Koerstrui met lange mouwen 

• Windjack en/of regenjas 

• Valhelm 

• Koersbril en koershandschoenen 

• Sportvoeding en sportdrank 

• Zonnebril en zonnecrème 
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FIETSPROGRAMMA 
 

Op het infobord in het bikecenter kan je dagelijks het programma voor de volgende dag raadplegen. 

Je vindt er detailkaarten van de diverse ritten voor iedere groep, voorzien van het hoogteprofiel. 

Iedereen is vrij in keuze van de groep. Gelieve steeds tijdig aan de fietsenstalling klaar te staan bij de 

begeleider van de gewenste groep. 

Ook de dagindeling en het vertrekuur worden op het infobord gecommuniceerd. Raadpleeg deze 

regelmatig om op de hoogte te zijn van onvoorziene wijzigingen in het programma. 

Diegene die de routes graag op hun eigen fiets-gps wensen op te laden, kunnen dat aan de begelei-

ders vragen. 
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ALCUDIA 

ALCUDIA 

Aan de noordoostkust van Mallorca ligt de baai van Alcudia, één van de mooiste plekjes op aarde 

gebouwd door mensenhanden, en dan hebben we het niet alleen over de prachtige stad maar ook 

over de heerlijke stranden met ondiep kristalhelder water – inderdaad, een typisch ansichtkaart 

dorp en strand -. Alcudia ziet er op het eerste blik zeer compact uit, smalle straatjes met veel scha-

duw, bijzonder mooie oude huizen en een prachtig stadhuis. 

Alcudia kent een rijke historie, de Vandalen verwoeste rond 450 de volledige nederzettingen rondom 

Pollentia en Alcudia, vervolgens bouwde de Vandalen een nieuwe nederzetting richting Alcudia. De 

Arabieren kwamen vervolgens in het jaar 903 opnieuw aan land  en bouwde het huidige Alcudia. 

Restaurants in Alcudia 

Met zoveel toeristen die Alcudia bezoeken kan de gastronomie niet achterblijven, het grootste aan-

bod van restaurants vind je rondom de haven. (Port d’Alcudia) De betere (lees dure) restaurants 

vindt je vooral binnen de marina. Gelukkig is er keuze genoeg. 

Activiteiten in Alcudia 

Activiteiten in overvloed, niemand hoeft zich in Alcudia te vervelen, watersporten zoals zeilen, jetski-

ën, kitesurfing, en wakeboarding horen tot het dagelijkse aanbod. Maar ook een les scuba diving is 

goed te doen. Gelukkig is de baai van Alcudia groot genoeg dat er voor iedere activiteit ruimte ge-

noeg is. Liever iets rustiger aan? Geen probleem; huur een fiets, of bezoek één van de waterparken 

in de buurt, of ga lekker wandelen in het Albufera natural park. 

Bezienswaardigheden 

De rond de 13de eeuw gebouwde parochiekerk Sant Jaume ligt aan de zuiderstrand van de oude 

binnenstad in een opening van de stadsmuur. 

In de buurt van de kerk echter buiten de stadsmuren is een prehistorische grot te zien welke vroe-

ger werd gebruik als begraafplaats. Er zijn diverse vondsten te bezichtigen Adres: Carrer Sant Jaime 

30. Openingstijden: Di-vrijdag: 10-13 en 17-19 Zat en Zon alleen in de ochtend. 

Teatro Romá – een oud, romeins theater, buiten de stadsmuren aan de weg naar Port d’Alcudia. 

(lopend vanuit de binnenstad te doen) 
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VALLDEMOSSA 

VALLDEMOSSA 

Eén van de mooiste dorpen van Mallorca, zo mag je Valldemossa best wel noemen. Het dorp is gele-

gen in de heuvels van het Traumuntana bergketen en ligt op ongeveer 17 kilometer van Palma de 

Mallorca. Dit maakt Valldemossa de perfecte dagtrip. Niet alleen voor een dagje weg is Valldemossa 

de perfecte plek ook menig outdoor fanaat kan hier al zijn energie kwijt. 

Valldemossa heeft ongeveer 2.000 duizend inwoners en straalt nog steeds als een traditioneel dorp 

mede door de smalle straatjes, en het gebruik van natuursteen als verharding voor deze smalle 

straatjes. Dat natuursteen komt ook weer terug in de huizen. Elke woning is voorzien van prachtige 

bloemen en planten waardoor het dorp tot een van de mooiste dorpen van Mallorca genoemd mag 

worden. Veel deuren in Valldemossa zijn voorzien van religieuze tekens, een symbool van de pa-

troonheilige Sint Catalina Thomás. Dit symbool is een beschermteken, een traditie waarmee de in-

woners van Valldemossa zich beschermen tegen het kwaad. Het geboortehuis van Catalina Thomas 

is te vinden in Carrer de la Rectoria, op 28 juli viert men een dorpsfeest ter ere van deze heilige. 

Het dorp als museum 

Je komt vooral naar Valldemossa om het klooster uit de 13de eeuw te bekijken, de beroemde com-

ponist Frederic Chopin verbleef hier. ‘Cartuja de Valldemossa’ is een Kartuizer klooster en werd oor-

spronkelijk opgericht als een koninklijke residentie totdat het in 1399 werd gewijzigd in een klooster. 

Veel schrijvers, componisten en dichters vonden in dit klooster hun inspiratie. Waaronder Chopin 

welke tijdens de winter van 1838 en 1839 in Valldemossa leefde. Tijdens de zondagen in augustus 

vindt jaarlijks het Chopin festival plaats met concerten in het klooster. 

De kleine straatjes van het dorp vol met kleine charmante cafeetjes, gallerijen en leuke cadeauwin-

keltjes zijn meer dan een wandeling waard. Nog steeds serveren de kleine bakkerijen in het dorp de 

tradionele ‘Coca de Patata’ wat niks anders dan aardappel taart betekend. Deze zoete cake wordt 

gemaakt van gekookte aardappelen en in vormen gedrukt en lijkt het meest op een zacht broodje. 

Het wordt vooral geserveerd met een kopje koffie of een dikke warme chocolademelk. Het is vooral 

onder de lokale bevolking erg populair. 

Daarnaast zijn er ook kunstwerken van bekende mallorcanen te zien en andere internationale kun-

stenaars zoals Miro en Picasso. De bezienswaardigheden zijn dagelijks geopend tussen 9.30 en 13.00 

uur en van 15.00 tot 18.30. 

De omgeving van Valldemossa is omgeven door vruchtbare landbouwgronden waar olijven en aman-

delbomen worden geteeld. Ondanks de toename van het toerisme is veel van deze landbouw be-

waard gebleven. 

De straten in Valldemossa bestaan zoals eerder beschreven uit natuursteen wat door de jaren heen 

en de toegenomen verkeersdrukte is gepolijst. Dat betekend dat de steden tijdens een regenbui erg 

glad kunnen worden en dat de straatjes soms erg lastig lopen. Op de stijlere straatjes liggen dan ook 

matten om het lopen te vergemakkelijken. 
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SÓLLER 

SÓLLER 

Gelegen in het gouden dal aan de noordwestkust van Mallorca ligt het plaatsje Sóller, met een inwo-

nersaantal van 13.900. De omgeving rondom Sóller is erg vruchtbaar en nergens anders op het ei-

land groeien dan ook zoveel sinaasappels, citroen en limoenen. 

Sóller ligt op ongeveer 30 km van de hoofdstad Palma de Mallorca en daarmee een populaire be-

stemming voor dagtrippers welke met het oude historische treintje vanuit Palma de Mallorca naar 

Soller komen. De cafés en diverse tapas restaurantjes aan de Placa Constitucid zitten dan ook gelijk 

vol zodra de eerste zonnestralen zich laten zien en waarom ook niet, de terrassen zijn zeer uitnodi-

gend om even bij te komen van de stadse hectiek. 

Bezienswaardigheden 

Het kleine stadje Soller heeft een unieke charme. Je vindt er de mooie "Plaza de la Constitución" en 

kleine smalle straatjes. Eén van de belangrijkste attracties is zeker een rit met de historische trein 

van Palma naar Soller en een ritje in de open trams die iedere 15 minuten Soller met de haven ver-

binden. 

Restaurants, winkels en de meeste hotels van het dorp blijven het hele jaar geopend en degenen die 

liever geen auto huren kunnen makkelijk overal naartoe met de tram en de trein. Natuurliefhebbers 

kunnen genieten van de omliggende bergen en het nabijgelegen strand. 

Het is duidelijk dat de noordwest kust veel te bieden heeft. Hoewel er geen grote zandstranden zijn, 

heeft het veel ongerepte natuur, pittoreske dorpjes, topklasse restaurants en hotels gebouwd in een 

finca, cultuur en het allerbelangrijkste is zeker ‘t karakter en de schoonheid van het oorspronkelijke 

Mallorca. 

Gastronomie 

De traditionele gastronomie wordt opnieuw ontdekt op de Balearen, afhankelijk van eiland tot ei-

land, maar de gastronomie van Catalonië is erin weerspiegeld. 

"Langosta a la parilla" is zo'n typisch gerecht dat kan gegeten worden met de plaatselijke mayonaise. 

Wat je zeker moet proeven in Mallorca is de "ensaimada", een spiraalvormig gistbrood, smaakt lek-

ker met een kopje thee of koffie. 
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INCA/MANACOR 
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INCA 

In de stad Inca wordt iedere week (donderdag) de markt van de Dijous gehouden, de grootste 

markt van Mallorca. De stad heeft een prachtige architectuur met een aantal barokke kerken. Het is 

er dan ook leuk om rond te slenteren en een terrasje te pakken op het centrale plein.  

Andere hoogtepunten van Inca zijn de kerk van Santa María la Major, de Santo Domingo kerk en 

klooster dat werd gebouwd tussen 1664 en 1689, leerfabrieken en oude wijnkelders die omgebouwd 

zijn tot restaurants. Inca is makkelijk bereikbaar met de trein vanuit Palma. 

Inca is de belangrijkste stad van de Raiguerstreek. De plaats bevindt zich tussen de Serra de Tra-

muntana en het gewest Del Pla, gevormd door de gemeenten die op de vlakte van het eiland gele-

gen zijn. Iedere donderdag wordt hier de markt van de “Dijous” gehouden, de belangrijskte in deze 

streek. Op de tweede donderdag van november vindt de “Dijous Bo” plaats, een jaarmarkt waar de 

inwoners van het hele eiland naar toe gaan. De stad is internationaal bekend geworden vanwege de 

schoenindustrie. Ook de geliefde “galletes d’Inca”, ovale zoute koekjes, moet je beslist eens proeven. 

De kerk van Santa Maria la Major was oorspronkelijk gotisch van opzet, maar werd veranderd in 

barokstijl gedurende de XVIIIe eeuw. Het klooster van Sant Francesc is barok en het klooster van 

Sat Domingo heeft een barokke gevel. De puig de Santa Magdalena, op vier kilometer afstand van 

Inca gelegen, is een oud kapelletje gebouwd op, de berg Puig d’Inca (304 meter hoog). 

 

MANACOR 

Manacor ligt in het oosten van Mallorca en is de tweede grootste stad van Mallorca. Belangrijke be-

zienswaardigheid in deze stad is de kerk Esglesia dels Delors de Nostra Senyora. In deze kerk staat 

een beeld van Christus met bloed bevlekte voeten. Hiervoor komen vele pelgrims naar Manacor. In 

deze stad is de belangrijke parelindustrie van Majorca gevestigd. Breng een bezoek aan een parelfa-

briek waar je kunt zien hoe deze bijzondere (kunst)parels vervaardigd worden. In de buurt van 

Manacor liggen de grotten van Drach. 

Manacor is een van de industriecentra van het eiland: de meubels, de kunstparels en ook de voor-

werpen gemaakt van olfijfboomhout zin fabricaten met een geheel eigen stempel. 

De meest interessante gebouwen zijn de parochiekerk in gotische stijl, gedeeltelijk in dezelfde stijl 

gerestaureerd in de XIXe eeuw, en het gemeentehuis dat ondergebracht is in een oud klooster uit 

de XVIIe eeuw met een fraaie zuilengang. 



 

 
MALLORCA  13 DE TOERIST BIKING

 

SINEU 

SINEU  

Sineu is een dorp en een gemeente in het centrale deel van Mallorca. Het dorpje staat bekend om 

zijn historische binnenstad en om de markt die er iedere woensdag gehouden wordt. 

Omdat Sineu centraal op het eiland Mallorca ligt is het een stuk minder toeristisch dan veel van de 

andere dorpen op het eiland. Sineu heeft die lieflijke sfeer van het Mallorca van weleer goed weten 

te behouden. Lopend door de zeer smalle straatjes waan je jezelf terug in de tijd. Vroeger lag het 

dorpje aan een spoorlijn, maar sinds de teloorgang van die lijn is het bewonersaantal flink gedaald.  

Er is een behoorlijke vergrijzing gaande in het kleine dorp. Sineu is al sinds de prehistorie bewoond. 

In de middeleeuwen groeide het uit tot een belangrijke stad waar zelfs een koninklijke residentie te 

vinden was. 

Bezienswaardigheden 

De belangrijkste monumenten uit het stadje komen dan ook vooral uit de glorietijd van Sinue. De 

parochiekerk werd al gebouwd in 1245, maar brandde jammer genoeg grotendeels af. De oude ko-

ninklijke residentie is ook nog steeds in tact. Dit gebouw uit de viertiende eeuw doet sinds 1583 

dienst als nonnenklooster. In heel Sineu staan nog oude waterputten en molens. In het voormalige 

station vinden tegenwoordig exposities plaats. 

De markt van Sineu is een van de bekendste markt van Mallorca. Iedere woensdag is in het dorp 

een grote markt met levensmiddelen, kleding en andere marktwaar te vinden. Op de eerste zondag 

is er een grote jaarmarkt . Deze wordt al gehouden sinds 1318 en is sinds die tijd steeds in stand 

gehouden. Op 15 augustus viert men in Sineu het feest van de patroonheilige. Er wordt dan jaarlijks 

een groot vuurwerk afgestoken en er zijn grote feesten. 
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POLLENÇA 

POLLENÇA 

Hoewel Pollença is uitgegroeid tot één van de populairste toeristische plekjes van Mallorca, ziet het 

er nog steeds ongerept uit. Het stadje, met huisjes in oberkleurige stenen en kronkelige straatjes 

heeft een pittoreske ligging aan de rand van vruchtbare landbouwgrond. 

Gelegen in de vallei tussen Puig de Maria en Calvari, is Pollença de belangrijkste gemeente van het 

eiland, met meer dan 8.000 inwoners. 

De oude wijk van de stad, daterend uit de 18de eeuw, bestaat uit een reeks smalle straatjes en ka-

rakteristieke gebouwen, zoals o.a. Calvari, de parochiekerk, het klooster Sant Domingo en de jezuïe-

ten school. 

Pollença speelt een belangrijke rol in de cultuur van het eiland. Vanaf het begin van de 20e eeuw 

was Pollença een favoriete plek voor schilders; namen zoals Miquel Costa i Llobera, Ramon 

Picó i Campamar, Santiago Russinyol, Joaquim Mir, Anglada Camarasa, en vele anderen, hebben met 

hun werken (literatuur en schilderkunst) hun steentje bijgedragen om Pollença bekend te maken, 

zowel binnen als buiten Mallorca. 

Bezienswaardigheden 

De kerk "Nostra Senyora del Roser", met haar barokke retabel uit 1651 en een sculptuur van de 

Maagd uit de 13e tot 14e eeuw. 

In "Calvari" en de Romeinse brug, vindt u het beeld van "Mare de Deu de la Creu"(ofwel Maagd van 

de voet van het kruis), gemaakt uit één stuk en komend uit de 13e of 14e eeuw. 

Er zijn uitkijkpunten van waaruit u de geografische indeling van Pollença kan bewonderen. Vanaf 

deze plek, langs de straten Creus en Gruat, komen we bij de Romeinse brug. Dit is mogelijk een 

militaire constructie uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, gebouwd om het water naar de Ro-

meinse stad Pollentia (Alcúdia) te vervoeren. Dit is een monument van historisch en artistiek belang. 
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ARTÁ 

ARTÁ 

Artá is een kleine plaats in het noordoosten van Mallorca in de gelijknamige gemeente. Artá staat 

bekend om zijn twee prachtige kerken die via steile weggetjes en trappen te bereiken zijn. 

Het plaatsje Artá is ontstaan in de 13de eeuw ten tijde van de Moorse overheersing op Mallorca. De 

versterkte vesting van Artá is echter van voor deze periode. De regio rond Artá wordt al veel langer 

bewoond. Al van ver voor onze jaarteling zijn bewijzen van permanente bewoning gevonden op dit 

deel van Mallorca. Het was pas na de verovering van Mallorca dat Artá qua inwoners behoorlijk be-

gon te groeien. In de negentiende eeuw brak de pest uit in Artá. Hieraan overleed het merendeel 

van de bevolking van het stadje. Tegenwoordig is Artá een rustig stadje in het noordoostelijke deel 

van Mallorca dat minder gekend is door het massatoerisme. 

Bezienswaardigheden 

Artá wordt gedomineerd door de ommuurde San Salvador kerk en de gotische kerk. Vanuit het dorp 

kun je via een steile weg naar boven en een trap bij deze twee kerken komen. Vanaf de muren van 

de San Salvadorkerk heb je een prachtig uitzicht over de omgeving rondom Artá. De kerk zelf is van 

binnen een mooie maar eenvoudige kerk. Er is een ruimte ingericht die je de geschiedenis van de 

kerk verteld. 

Een andere bezienswaardigheid in het stadje zijn de grotten van Atrá. De grotten van Artá zijn de 

grootste grotten op Mallorca. Al in de middeleeuwen werden deze grotten gebruik om te schuilen 

tegen aanvallen. Tegenwoordig zijn de grotten van Artá een populaire bezienswaardigheid. Een 

rondleiding langs de hoogtepunten van deze grotten duurt ongeveer drie kwartier. 

Het Castell d’Artá valt meteen op en is gelegen in het midden van de stad op een hoge berg. Op 

9 km van Artá ligt de oudste kluizenaarswoning van het eiland, la Ermita de Betlem. 
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CALA D’OR 

CALA D’OR 

Cala d’Or is een van de bekendste vakantiebestemmingen van Mallorca en ligt aan de oostkust van 

Mallorca. De badplaats beschikt over een aantal baaien met kleine, gezellige zandstranden. Cala d’Or 

behoort tot de mooiste plekjes van Mallorca. De oostkust van Mallorca is met groene beboste heu-

vels, blauwe baaien en grillige rotsformaties van een bijzondere schoonheid. Cala d’Or bestaat uit 

drie belangrijke gebieden, namelijk het stadscentrum van Cala d’Or,Cala Egos en Cala Ferrera. De 

badplaats heeft vele kleine, fijne zandstranden waaronder Cala Gran, Cala d’Or, Cala Egos, Cala Es 

Forti, Cala Serena en Cala Esmeralda. 

Het centrum van Cala d’Or is deels autovrij en heeft een verscheidenheid aan winkels, bars, terrasjes 

en restaurants. De restaurants hebben een brede keuze aan internationale keukens. Maar je kunt 

hier en op de vele terrassen ook heerlijk genieten van Spaanse tapas en lekkernijen Het stadscen-

trum is in de zomermaanden zeer levendig, maar rustiger dan de grotere en meer bevolkte vakantie-

resorts in Mallorca. Het centrum is ten alle tijden zeer makkelijke te voet te bereiken, maar u kunt 

ook met de minitrein, een taxi of de bus makkelijk en snel naar het centrum van Cala d’Or. 

In de omgeving van Cala d’Or liggen vele akkers en fruitboomgaarden. Aan de noordoost kant van 

het centrum liggen de villawijken Cala Esmeralda, Cala Ferrera en Cala Serena. Ten zuiden van de 

jachthaven liggen de wijken Es Forti en Cala Egos.  

Bezienswaardigheden 

Ook populair is de jachthaven waar exclusieve jachten en gecharterde boten het hele jaar door aan-

meren. De jachthaven ligt ook dichtbij restaurants, bars en terrasjes. 

Een mini ‘autotrein’ rijdt voor de vakantiegangers regelmatig tussen de verschillende hotels en stran-

den. Het merendeel van de huizen, hotels en gebouwen in Cala d’Or zijn in traditioneel Mediterraan 

wit geschilderd. De huizen zijn voornamelijk in laagbouw. Dit alles maakt dat Cala d’Or tot een mooie 

en sfeervolle vakantiebestemming op Mallorca met een Spaans Mediterrane sfeer. De stranden zijn 

het perfecte decor voor veel verschillende watersporten, een aantal van de belangrijke sport activi-

teiten zijn, windsurfen,duiken,snorkelen,golfen, ... 

De mooie vissershaven van Porto Petro is slechts een kleine vijf minuten rijden van Cala d’Or en kan 

ook met de minitrein worden bereikt. Een mooi overblijfsel uit de geschiedenis van Cala d’Or is het 

fort ’’es Forti’’. 

 

http://www.roig.com/en/majorca-airport-transfers/
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FELANITX/FORMENTOR 

FELANITX 

In het zuidoosten van het eiland bevindt zich deze welvarende en open stad, het vroegere agrarische 

centrum van het eiland. Tegenwoordig is het gekend voor het verbouwen van druiven, abrikozen en 

sinaasappels. Op 1,5 km ligt de kloosterberg Sant Salvador. Het klooster (uit de 13e eeuw) doet nu 

dienst als herberg. Het Castell de Santueri, op de tegenoverliggende berg van Sant Salvador, biedt 

een schitterend uitzicht over de omgeving. 

 

FORMENTOR 

Het noordelijkste punt van het eiland is een schiereiland van 13 km lang en een van de mooiste 

stukjes van Mallorca. Een avontuurlijke weg leidt naar de vuurtoren. De Cala Pi de la Posada is een 

prachtige baai met een mooi zandstrand aan de voet van het tot de verbeelding sprekende Hotel 

Formentor, vakantieplaats van vele beroemdheden (o.a. Peter Ustinov, Ava Gardner, Koning Albert 

& Paola). 
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ETEN EN DRINKEN 

ETEN EN DRINKEN 

Op Mallorca kunt u goed en gevarieerd eten. Naast lokale specialiteiten vindt u o.m. Spaanse, Chine-

se, Japanse, Hollandse, Belgische, Franse, Engelse, Duitse, Arabische, Italiaanse, Indische en Mexi-

caanse restaurants. Het is in de toeristenplaatsen verstandig de prijzen te vergelijken omdat die 

nogal kunnen verschillen van plaats tot plaats. De etenstijden variëren ook van de onze. Het middag-

maal wordt meestal niet vóór 14u genuttigd, en ’s avonds eten de Mallorcanen niet vóór 21u. 

Enkele typische Mallorcaanse gerechten zijn: 

Ensaimada  ontbijtgebak in spiraalvorm, gemaakt van bloem en smout 

Sobrasada  paprikaworst die gebakken, of gesmeerd op de boterham kan worden  

   gebruikt  

Coca mallorquina een soort pizza, met zuiderse groenten maar zonder kaas 

Ail i oli   een knoflookmayonaise 

Arroz brut  rijstsoep met stukjes vlees en groenten Frito lamslever en -ingewanden,  

   bereid met laurier, paprika’s en ardappelean 

Tumbet  een soort ratatouille van aubergines, courgettes en pepers, met vlees of vis 

Lomo con col  varkensfi let in een koolrol (witte kool) met rozijnen en pijnboompitten 

 

Veel Mallorcanen drinken wijn tijdens de maaltijd. Enkele uitstekende wijnen zijn afkomstig uit de 

wijnkelders van Binissalem, Santa Maria, Andratx en Felanitx. Andere heel goede wijnen zijn dan 

weer afkomstig van het Spaanse vasteland: Rioja, Navarra, Pinedes. 

Enkele typisch Mallorcaanse drankjes zijn: 

Palo    een likeur, gedistilleerd van de vrucht van de johannesbroodboom;  

   aangelengd met water als aperitief geserveerd 

Hierbas   een groene kruidenlikeur, zoet of droog met een anijssmaak 
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FAUNA EN FLORA 

FAUNA EN FLORA 

Aan de kustlijn ziet u niet onmiddellijk de prachtige fauna en flora die Mallorca te bieden heeft, maar 

die is er wel! Vooral in het binnenland zijn er ware juweeltjes te ontdekken: de vele grotten, het Tra-

muntana-gebergte en enkele natuurparken. Mede dankzij die beschermde natuurgebieden en het 

ideale klimaat is dit eiland een geliefde tussenstop voor vele trekvogels. 

De dierenwereld op Mallorca is altijd heel beperkt geweest. Herten, berggeiten en wilde schapen zijn 

er zo goed als uitgestorven. Kleinere dieren, zoals enkele ongevaarlijke slangensoorten, gekko’s en 

hagedissen kunt u er wel nog vinden. Bekend is het ‘groene draakje’ of de lagartija balear, die voor-

komt op kleinere eilandjes in de buurt van Mallorca zoals Sa Dragonera, Cabrera, Malgrat en El Toro. 

Belangrijke vogels zijn adelaars, patrijzen, uilen, haviken, fazanten en valken. Veel voorkomende wa-

tervogels zijn reigers, lepelaars en ibissen. Al deze prachtige vogelsoorten maken dit eiland tot een 

must voor vogelliefhebbers. Ga bij het krieken van de dag naar de meest afgelegen gebieden. U 

ontdekt er de mooiste exemplaren. Een aanrader is s’Albufera, het belangrijkste vogelobservatiege-

bied van de Balearen. 

Qua natuur is Mallorca erg afwisselend: moerassen, rietvelden, akkers, bossen, kliffen, ruige bergge-

bieden,… het is er allemaal. Enkele veel voorkomende bomen zijn steeneiken, johannesbroodbomen, 

laurieren, kroondennen en olijfbomen, die honderden jaren oud kunnen zijn. Bijzonder is de aloë, 

een cactussoort die langs de kust voorkomt, net als de tamarinde, een boomsoort met bruinrode 

bloemen. Een groot aantal endemische planten is vertegenwoordigd in de Botanische Tuin van het 

Museo Balear de Cièneies Naturals in Soller. Een andere aanrader is het schiereiland Formentor, 

waar ontelbaar veel verschillende planten te vinden zijn, zoals kamperfoelie, lavendel en cyclaam. 

 


