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Alt du trenger vite om Mallorca i Spania

Mallorca er en av de mest populære reisemål for oss nordmenn i Spania, og her nner du
restauranter og tapasbarer med en fantastisk stemning, grønne olivenlunder, turkist hav,
høyreiste klipper, fantastiske sandstrender og et hav av severdigheter og attraksjoner for
hele familien. Her tar vi for oss alt du trenger vite om Mallorca i Spania. 

Øya Mallorca er et velkjent turistmål og mange turister kommer dit for å sole seg på de
mange fantastiske strendene. Økonomien er siden 1950 tallet hovedsaklig basert på turisme
fra Europa. Mallorca er en av øyene i øygruppen Balearene som ligger i Middelhavet like
utenfor kysten av Spania. 

Hovedstaden på øya er Palma, som også er hovedstad i regionen Balearene. Øya ligger
rundt 170 km fra Barcelona på fastlandet, og har en befolkning på rundt 861430.

De Baleariske øyene (på spansk, Balearene) består av de re øyene Mallorca, Menorca,
Ibiza og Formentera (som er en liten øy som ligger synlig like utenfor Ibiza sørkyst).
Tilhører Spania, samlet er de de mest populære turistmålene i Europa, om ikke verden.

Fordelen Mallorca har, er at det bare er en to timers ytur fra de este store europeiske
hovedstader (London, Berlin, Frankfurt, Paris, Milano, Zürich), og er en fem timers
fergetur fra Denia og fem timer på hurtigfergen fra Barcelona begge på kysten av fastlandet
Spania.
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Øyens navn kommer fra en gammel latinsk setning “insula maior” som betyr “større øy”,
da Mallorca er den største øya i hele Spania. Gradvis ble uttrykket feilstavet og øya ble kjent
som Mallorca. Britene kaller ofte øya Majorca, mens alle andre kaller det Mallorca – det ser
ut til å være ingen grunn til dette annet enn den britiske kjærligheten til bokstaven J, heller
enn L!

Mallorca er verdenskjent for sin elegante og gode vinsmakingvin. Den røde sortvinen
består hovedsakelig av Manto Negro, Sauvignon, Syrah Monastrell, Merlot og
Tempranillo. Det hvite varianten består av Prensal Blanc, Chardonnay, Moscatel,
Macabeo og Parellada. Den beste vinregionen på øya er Bodega. Det beste kjøttproduktet
på Mallorca er sobrasada pølse, som har vært en tradisjonell delikatesse på øya i århundrer.
Kjøttet som blir brukt ved å lage disse pølsene er svinekjøtt.

Her tar vi for oss alt du trenger vite av reisetips om severdigheter, restauranter, uteliv,
strender, shopping, klima og mye annet på Mallorca.
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Severdigheter på Mallorca

Mallorca er fylt med turistattraksjoner som middelalderkirker, gamle slott og kunstmuseer.
Gleden av Mallorca er en kombinasjonen av kultur og natur. På samme dag besøker du
den strålende gotiske katedralen i hovedstaden, og deretter kan du sole deg på en uberørt
strand. Spaser gjennom den middelalderske landsbyen Alcudia, og bli inspirert av et kloster
fra det 15. århundre eller slapp av i den glamorøse badebyen Puerto Portals. 

Med så mange severdigheter pakket inn i denne idylliske øya, vil turistene ha mange
grunner til å bo her for en ukes ferie eller lenger. Her tar vi for oss de beste severdigheter,
attraksjoner og ting å gjøre på Mallorca i Spania. Passer perfekt som en guide når du skal
planlegge din ferie med familien og venner på Mallorca. Les mer om severdigheter
Mallorca
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Strender på Mallorca

Det er totalt 262 strender på Mallorca med en total lengde på 50 km. Her tar vi for oss de
beste strendene på Mallorca, alt fra små private viker til giganstiske sandstrender med alt av
fasiliteter. En strandguide til Mallorca beste strender, inkludert de beste strandbarene og
restaurantene, samt informasjon om aktiviteter og vannsport. Det nnes alltid nye gode
strender å oppdage, og selv om du har vært på Mallorca mange ganger, nnes det helt
sikkert noen strender du ikke har besøkt. 

Minst 65 av rundt 262 tilgjengelige strender er helt uberørte. Noen av disse kan nås
lettvint og andre er gjemt bort og kan kun nås til fots eller med båt. En av fordelene ved å
være på en øy er at når det blåser nordavind og er dårlig vær på strendene i nord så skinner
solen på strendene i sør, og vica versa. Les mer om strender Mallorca
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Shopping på Mallorca

Palma de Mallorca er et glimrende sted å handle, og skal du virkelig shoppe kan du gjøre
alvor av det i Palma. Her nner du de beste handlegatene, kjøpesentrene og markedene,
noe for en hver smak, og skulle dekke de este sitt shoppingbehov. De viktigste områdene
for shopping foregår i Avinguda og Jaume III i tillegg til Passeig des Born. Dette er
shoppingområdet for dee trendy og fasjonable. Selv om Avinguda Jaume III ikke er mer
enn 30 år, har denne avenyen blitt en av Palmas mest elegante. 

De store avenyene rundt Plaza España rommer alt fra lokale kuriositetsbutikker med
tinnsoldater til spesialister på serranoskinke. Kvinner som er ute etter klær, går gjerne til det
store Corte Inglés, hvor Mango, Zara, Beschka, Stradivarius, Women’s Secret og alle de
andre butikkene ligger på rekke og rad. Les mer om shopping Mallorca
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Leiebil på Mallorca
Trenger du leiebil til ditt opphold på Mallorca er
det lettest å bestille den for henting når man
lander på yplassen på Mallorca. Da kan man
enkelt returnere den når man reiser tilbake til
hjemlandet, og man slipper alternativ transport
til og fra yplassen. I de este tilfeller er dette
rimeligere enn å bruke små lokale leverandører
på Mallorca. Du kan enkelt sjekke og
sammenligne priser på leiebil på Mallorca selv
ved å bruke søkeskjemaet som du nner på denne siden. Eller du kan lese mer om leiebil på
Mallorca

Flyplasstransport på Mallorca
Flyplasstransport på Mallorca er mye
biligere enn i Norge, men likevel er det
store forskjeller fra de ulike
transportselskapene. De aller este
bestiller yplasstransport på Mallorca på
internett. Det er enkelt og man får i de

este tilfeller billigere pris enn ved å
bestille ved ankomst til Spania. I tillegg er
utvalget mye større. Bruk vår
sammenligningstjeneste for å få best pris på yplasstransport på Mallorca. Vi
sammenligner priser fra Spanias ledende selskaper, da kan du selv velge hvilken bil, buss,
eller taxi du vil ha. Enkelt og greit! Les mer om flyplasstransport på Mallorca
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Feriebolig på Mallorca

På jakt etter den perfekte ferieboligen på Mallorca i Spania? Folk velger feriebolig i Spania
fremfor noe annet land som reisemål for pensjonisttilværelsen, som feriebolig eller bare for
å slippe unna kulden noen uker. 

Med over 3000 feriehus og leiligheter i Spania, kan vi tilfredstille de este sitt behov. Enten
det er en villa med svømmebasseng, en koselig leilighet i byen, eller en penthouse leilighet
med alle fasiliteter.

Vi har en ott feriebolig som garantert vil passe deg og din familie under ditt neste
ferieopphold på Mallorca. Glem trange dyre hoteller, kamp om solsengene rundt
bassenget, og sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie på Mallorca
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Restauranter på Mallorca

Skal du på ferie til Mallorca og trenger noen
tips til gode restauranter i fantastiske
omgivelser? På Mallorca nner du alt fra små
lokale godbiter til store internasjonale
restauranter. Oversikt over gode restauranter
på Palma de Mallorca, fra små lokale
restauranter med et par stoler og bord på
fortauet, til ekslusive restauranter av høy
klasse. Palma de Mallorca har ere restauranter med Michelin-stjerner, dersom man er på
jakt etter en skikkelig gourmetopplevelse. Skal du ut å spise på Mallorca er denne listen et
godt utgangspunkt for et herlig måltid med venner og familie. Les mer om restauranter
Mallorca

Uteliv på Mallorca

Det er mange otte steder på øya for å nyte en
livlig kveld på byen, og her vår guide til de beste
områdene for uteliv på Mallorca. Restauranter,
barer og nyte live musikk er alle en del av byens
pulserende sosiale scene. Et populært område
etter mørket er La Lonja, distriktet oppkalt
etter det praktfulle, gotiske, tidligere maritime
børsen i det 15. århundre som ligger i hjertet av
Palma de Mallorca. Det er en labyrint av trange gater fylt med restauranter, kafeer og
barer. Det er hjemmet til den intime Jazz Voyeur Club for levende musikk og en god
atmosfære. Abaco Cocktailbar som ligger i et palass fra 1500-tallet med frukt- og
blomstermotiver, klassisk musikk, men stedet er et must-see for besøkende til byen. Les mer
om uteliv Mallorca
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Klima på Mallorca

Mallorca er den største av Balearene, og har middelhavsklima med milde vintre og varme
og solrike somre. Mallorcas klima og temperaturer har bidratt til å gjøre Palma de Mallorca
til et av nordmenns favorittdestinasjoner i Spania. Mallorca kan du trygt oppleve når som
helst på året, men vil du ha sol og strandliv kommer du i perioden April til Oktober
Kuldegrader er veldig sjeldent. Høysesongen på Mallorca er juni til august. Her tar vi for
oss alt om klimaet på Mallorca måned for måned gjennom hele året. Les mer om klima
Mallorca

Fakta om Mallorca
Hovedstaden: Palma de Mallorca
Offisielt språk: katalansk, spansk
Areal: 3.622 km² (Inkludert offshore øyene)
Kystlinjen: ca. 550 km
Høyeste punkt: 1.445 meter (Puig Major) 
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