


Mallorca är ett av våra mest populära semestermål,  men få besökare tar
sig t id att utforska det sydöstra hörnet av ön. Det är synd, för här hittar
man både de bästa badvikarna med det klaraste vattnet och små
fiskebyar som Portopetro och Cala Figuera.

Att hitta oupptäckta pärlor på Mallorca är inte lätt .  Ön är ju bara något
större än Gotland och har dessutom varit  resmål för massturism i  mer än
ett halvt sekel .  Men kommer man bara utanför de vanl iga tur iststråken
är det inte svårt att  hitta byar och vikar som andas både lugn och
ostördhet.  Den sydöstra s idan av ön är fyl ld av genuina byar och dolda
härl iga bad- och kl ippvikar.  Hit  åker man för att uppskatta naturens
skönhet och för att bättre förstå öbornas historia.  Många av dessa
platser,  varav en del bara kan nås t i l l  fots el ler med cykel ,  gömmer sig
en bit  från huvudvägarna, främst utmed kuststräckan mellan staden
Porto Cristo och stranden Es Trenç utanför Ses Sal inas i  det sydöstra
hörnet av ön.

Vi börjar vår resa längst söderut med ett besök på saltproducenten Flor
de Sal d'Es Trenc utanför Sa Rapita,  mel lan staden Campos och Colonia
Saint Jordi ,  ett  stenkast från naturreservatet och stranden Es Trenc. Här
har man sedan urminnes t ider hämtat salt  ur havet,  men det var först för
ett t jugotal år sedan som man började förstå att saltkr istal lerna som på
sensommaren f lyter upp t i l l  ytan l ikt  blommor på vattnet var hårdvaluta i
den stora matlagningstrenden som svepte över världen. Finsmakare och
kockar använder sig i  dag ofta av detta gourmetsalt  i  s in matlagning.
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Cor är en mycket trevl ig och
bra tapasrestaurang bakom
marknaden Mercado Olivar i
Palma. Den drivs av
Michel inkocken Santi  Taura som
bakficka t i l l  hans prisade
gourmetrestaurang Dins. Dess
gastronomiska utbud är baserat
på tradit ionel la smaker och
serveras i  en mer informell  mi l jö
med kunnig och trevl ig
personal .

Adress :  Plaça del Comtat del
Rossel ló S/N, Palma
Mer info:
corbarraitaula.com/en 

Dins Santi  Taura

Upplev den väl lagade maten av
kocken Santi  Taura och hans
passion för det tradit ionel la
mal lorkinska köket med en
modern twist .  Han lyfter den
spanska maten t i l l  nya höjder
och är f lerfaldigt pr isbelönt.

Adress:  Plaça de Llorenç
Vil la longa 4, Palma
Mer info:
dinssantitaura.com/en  

http://corbarraitaula.com/en
http://corbarraitaula.com/en
https://www.dinssantitaura.com/en


EL LLORENÇ PARC DE LA MAR
Hotel let ,  med sin charmiga takterrass,  l igger med utsikt mot Medelhavet
och med Michel inrestaurang i  markplanet.  Enbart för vuxna över 16 år .
Dubbelrum från 4 300 kronor.

Adress:  Plaça de Llorenç Vi l la longa 4, Palma
Mer info: ell lorenc.com/en

https://www.elllorenc.com/es/

