PA L M A
pikkuruinen opas

Hanna Jensen
PÄIVITETTY
HUHTIKUUSSA 2017

Palmassa voit viettää lämpimän ja merellisen kaupunkiloman.

Aluksi
Asuin Palmassa, Mallorcan saarella kevään 2016. Ihastuin Palman vanhaan kaupunkiin ja keskustaan, kapeisiin kivikatuihin, Paseo Maritimon
rantabulevardiin, kauniisiin parvekkeisiin, toreihin ja kaikkeen siihen,
mitä matkaesitteissä harvemmin saarelta näytetään. Sillä Palma on paljon
muutakin kuin rannat ja aurinkotuolit.
Toki pääset nauttimaan Palmassa auringosta ja lämmöstä (tosin marraskuusta helmikuuhun tarvitset takin ja välillä jopa hanskatkin), mutta
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tämän oppaan avulla näet Palman kulttuuria, syöt hyvin ja nautit, vaikka
sinulla ei olisi uimapukua mukana.

PAIKALLISTA ENSIN ITSESI JA KAUPUNKI.

Muista, että Palmassa puhutaan katalaania (tai oikeastaan mallorquinia)
mutta toki myös espanjaa (castellanoa). Kadunnimet on usein kirjoitettu
katalaaniksi carrer eikä espanjaksi calle.
Mallorcalla asuu miljoona ihmistä. Turisteja vierailee saarella 70 miljoonaa, iso osa heistä kesäkaudella eli pääsiäisestä lokakuuhun. Eniten saarella asuu ja käy saksalaisia, brittejä ja ruotsalaisia (ruotsalaisillehan Mallorca on trendikäs Mallis).
Palmassa on aivan liikaa autoja pysäköimispotentiaaliin nähden, minkä
näkee autojen kolhuista. On miltei hyväksyttävää töniä omalla autollaan
muita autoja, joten ei kannata hätkähtää, kun joku lähtee taskuparkistaan
edessä ja takana olevaa autoa ryskyttäen (hienot autot pidetään parkkihalleissa).
Ajaminen on Mallorcalla suhteellisen rauhallista – vauhdikasta mutta ei
pelottavaa. Tiet ovat loistavassa kunnossa koko saarella. Jos harrastat pyöräilyä, Mallorcan vuoristot ovat sinua varten.
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Palma on kuin alaspäin (etelään) katsova puolikuu (eli siis kuin alaspäin
kaartuva suu), jonka yläreunaa kulkevaa isoa katua kutsutaan nimellä
”avenidas”. Varsinainen keskusta on avenidaksen sisäpuolella.
Palman pitkä viikonloppu (tai viikko) kannattanee aloittaa haistelemalla
tunnelmaa Paseo de Born -kadulta. Siltä lähtee joka suuntaan kapeita
kujia, joille kannattaa pujahtaa pelkäämättä. Kaupunki on niin pieni, että
et eksy. Bornilla käyskentelevät muutkin turistit, ja siellä voit juoda kupposen kahvia tai lasin viiniä mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kaupoista kiinnostavia ovat tällä alueella Sita Murt (barcelonalainen suunnittelija), Carrer Jovellanos 6, ja jenkkikauppa American Vintage, Calle San
Nicolas 12. Onpa vanhassa kaupungissa myös Birckenstockin kauppakin,
Calle Costa den Brossa 3, (tosin ystävä kysyi, miksi ostaa sandaaleja kun voi
ostaa kauniitakin kenkiä…).
Bornilta lähtee Calle San Feliu -katu, joka kannattaa kävellä läpi. Sieltä löydät ruotsalaisten Rialto Living -kaupan, jonka takaosassa on myös
viihtyivä kahvila. Rialtossa myydään rennon tyylikkäitä vaatteita, Byredon tuoksuja ja jopa Marimekkoa. Saman kadun alkupäässä on Massimo
Dutti, erikseen miehille ja naisille. Tämän kadun viihtyisällä sisäpihalla
sijaitsee myös joogakoulu Zunray Yoga. Sisäpihalta löydät vanhoja, kauppapaikoiksi muutettuja autotalleja, joissa on mm. hurmaava sisustusliike.
Kävele Palmassa pää pystyssä, jotta voit ihailla parvekkeita. Asukkaat koristelevat ne kukin ja valkoisin verhoin.
Vanhan kaupungin kujilla on arkkitehtuuria goottilaisuudesta renessanssiin ja espanjalaiseen art nouveau –suuntaukseen. Palman huikean Le Seu
-katedraalin korjauksen on suunnitellut Antoni Gaudí (yksi harvoista rakennuksista, joita Gaudí on suunnitellut Barcelonan ulkopuolella).
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Palmassa hedelmät ja vihannekset ostetaan vieläkin kadulta ja hallista.

Syö
Saat matkastasi eniten irti, jos siirrät vuorokausirytmisi espanjalaiseen aikaan. Näin olet liikkeellä samaan aikaan kuin muutkin, etkä syö illallista
viideltä saksalaisten turistien kanssa.
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Syö herättyäsi pieni aamiainen, jonka avulla jaksat muutaman tunnin (espanjalaiset eivät juuri syö jättibrunsseja). Sitten noin puoliltapäivin on
kakkosaamiaisen aika, jolloin ehkä juot maitokahvin ja syöt jotain pientä,
suolaista tai makeaa (paikalliset juovat usein myös oluen tai viinin).
Lounas syödään kolmelta, viikonloppuisin myös jopa neljältä. Se on päivän tärkein ateria, ja löydät monestakin paikasta päivän kolmen ruokalajin menun 15 eurolla. Tai ehkä syöt tapaksia?
Kytke skanditutka pois päältä. Jos paikka näyttää valoisalta ja ruotsalaiselta, se on harvemmin paikallisten suosima (toki poikkeuksia on, kuten
Amaya). Paikalliset parhaat paikat ovat tummia, äänekkäitä, eläväisiä ja
täynnä. Älä säikähdä edes roskia lattialla.

TAPAKSIEN SYÖMINEN ON PROSESSI. ÄLÄ TILAA KERRALLA
KAIKKEA, VAAN OTA ALUKSI MUUTAMA PIKKURUOKA JA TILAA
SITTEN LISÄÄ.

Ruoat tilataan Palmassa jaettavaksi. Harvemmin ravintoloissa tilataan
omia annoksia, ellei sitten syödä menukokonaisuuksia. Ruoat kannetaan
keskelle pöytää ja ne on tarkoitettu kaikille.
Valitse juomaksi punaviiniä (lasillinen on una copa de vino tinto ja kokonainen pullo on botella de vinto tinto), valkoviiniä (vino blanco), rosé-viiniä
(vino rosado), vettä (agua sin gas tai mineraalivesi agua con gas) tai olutta,
cerveza. Hanaolut on espanjaksi caña.
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Jos haluat herttaisen pienen olutlasin, pyydät una cerveza pequeña (lausutaan pekenja) tai sitten caña. Ja erikoisuus: jos tilaat vettä ja tarjoilija kysyy ”al tiempo”, hän tarkoittaa huoneenlämpöistä vettä. Jos haluat kylmää,
sanot ”fria”.

PALMASSA EI OLLUT ALUN PERIN CHURROJA, FLAMENCOA,
PAELLAA EIKÄ EDES SANGRIAA. NIITÄ TARJOTAAN KUITENKIN
TURISTIEN MIELIKSI. PAIKALLISET SANOVATKIN, ETTÄ JOS NÄET
JONKUN SANGRIALASI KÄDESSÄ, KYSEESSÄ ON TURISTI.

Ehkä haluat maistaa tinto de veranoa, johon sekoitetaan punaviinia ja gaseosaa eli paikallista sitruunasoodaa? Juoma on hyvää, vaikka kuulostaakin
hassulta. Se tarjotaan usein jäiden ja sitruunaviipaleen kera.
Paikallisten näkee harvoin tilaavan cavaa. Se on oikeastaan heille juhlajuoma, jota nautitaan jouluna ja perhejuhlissa. Mutta tietysti sinä saat
tilattua sitä ravintolassa
Paikalliset juovat viiniä ja olutta. Palmassa kannattaa suosia paikallisia
viinejä ja tukea nuoria viiniviljelijöitä ja –tuottajia, sillä käynnissä on sukupolvenvaihdos.
Mallorcan oma herkku on nimeltään ensaïmada, littana pullan ja viinerin risteytys. Se maistuu sellaisenaan jauholle ja sokerivedelle – mutta
muuttuu kreemin, kanelin ja omenalohkojen täyttämänä herkulliseksi ja
samettiseksi kahvin seuralaiseksi. Ensaïmadan saat kadulla eurolla.
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Omat suosikkipaikkani
(alun perin paikallisten ystävien suosittelemia):

Vermuteria La Rosa
CALLE DE LA ROSA 5
GRAND HOTELIN VIERESSÄ KESKELLÄ KAIKKEA

Äyriäisiä, ihana tortilla de patatas eli perunamunakas, hyvät viinit, erinomainen pulpo a la gallega –annos (mustekalaa), meteliä, jengiä, kuhinaa.
Top-paikka, aina vähän jonoa – ei pöytävarauksia!
Kannattaa illalla mennä kahdeksalta, jos haluat varmasti pöydän, ja lounaalle joko puoli kahdelta tai sitten kolmen jälkeen.
facebook.com/larosavermuteria

S’Escorxador / Mercado San Juan
(KATSO MYÖHEMMIN – SUPERSUOSITUS!)
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Casa Gallega
AVINGUDA DE COMTE DE SALLENT, 19

Autenttinen, paikallisten suosima ravintola,
jossa tarjoilijat juoksevat ja meteli on kova.
Älä säikähdä sitä. Varaa pöytä etukäteen,
niin ei tarvitse jonottaa. Ruoka on hyvää
kotiruokaa (jälkkärit ihania), mutta tärkeintä täällä on se, että syöminen tekee onnelliseksi.
restaurantcasagallega.com

Gaudeix bodega
CALLE CAN SALES 2

Tapaksia! Espanjalainen meininki. Hyvää
ruokaa erinomaisista raaka-aineista. Hyvät
viinit. Ei kannata säikähtää suorasukaista
palvelua…
gaudeixpalma.com
Anna metelin ja kuhinan pyöriä
ympärilläsi – tämä on aitoa
Palmaa.
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Bar España
CALLE DE CAN ESCURSAC 12

Nuorekas meiniki, hyvät tapakset. Edulliset hinnat. Erityisen paljon taitavasti friteerattuja tapaksia. Paikallisten suosima. Turistit eivät juuri löydä tänne.

La Bóveda
CALLE BOTERÍA 3, LA LONJA

Aito espanjalainen ravintola, jossa vanhemmat herrasmiehet palvelevat.
Aivan erinomaisen silkkinen perunamunakas eli tortilla de patatas.
Tätä ravintolaa paikalliset pitävät jo hiukan turistoituneena, mutta turistin silmissä se on vielä autenttinen.
Tilaan aina: tortilla de patatas, pimientos de padrón (oliiviöljyssä paistetut ei-tuliset minipaprikat, hiukan suolakiteitä päällä), boquerones tai friteerattuja pikkukaloja, jamón eli ilmakuivattua kinkkua lihansyöjille.
restaurantelaboveda.com
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Bodega Ca(n) Rigo
CALLE SAN FELIU 16

Suosikkibaarini viehättävällä San Feliu –kadulla: juuri sopivalla tavalla rosoinen mutta
kaunis. Ystävällinen palvelu ja ihanat tapakset. Pienen paikan pitäjät tekevät tapakset
itse baarin takana. Ja jos et halua lihaa, he
sanovat, että chorizo-makkaraa ei lasketa lihaksi…

Kalaravintola Peix Vermell
CALLE DE MONTENEGRO 1

Hyvä paella (mutta pikkuruisen suolainen…), otetaan yleensä isommalle porukalle. Älä säikähdä lähes yli-innokasta, jopa
melkein suomenkielistä palvelua: asiakkaista 90 prosenttia on ulkomaalaisia, joista varmaankin 90 prosenttia ruotsalaisia.
Ravintola on rankattu yhdeksi kaupungin
parhaista. Paellan hinta noin 20 e henkilöltä. Jos haluat paellan merenelävillä mutta
toivot, että äyriäiset olisi valmiiksi kuorittu,
tilaa paella ciega eli sokea paella.
peixvermell.com

Bodega can Rigo:
Viehättävässä baarissa on
kotoinen tunnelma ja hyvää
pikkusyötävää.
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Fosh Kitchen
CARRER D’ORFILA, 4

Paikallisen huippukokin Marc Foshin laatua pienemmällä hinnalla. Asiakaspaikkoja on vähän, joten pöytävaraus kannattaa tehdä.
marcfosh.com/fosh-kitchen/

Adrian Qutglas
PASEO MALLORCA 20

Mallorcalainen Adrian Quetglas piti joidenkin vuosien ajan ravintolaa
Moskovassa ja palasi Palmaan pari vuotta sitten. Viime vuonna napsahti
yksi Michelin-tähti, ja nyt paikka onkin sitten täynnä päivästä toiseen.
Hinnat ovat kuitenkin edelleen varsin kohtuulliset, ruoka loistavaa ja palvelu pelaa.
adrianquetglas.es/?lang=en
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Santa Catalinan ravintoloita
Santa Catalina on entinen kalastajakylä, yksi Palman viehättävimmistä
kaupunginosista. Santa Catalina on kuin Helsingin Punavuori kahviloineen, ravintoloineen ja tyylikkäine sisustuskauppoineen. Talot ovat matalia ja kadut kapeita. Kaduilla on aina pieni kuhina. Santa Catalina on
etenkin ruotsalaisten suosima kaupunginosa, ”lilla Stockholm”.

Vinostrum/Confecciones
CALLE FÁBRICA 45

Tähän viinikaupan ja tapas-ravintolan yhdistelmään haluan kerran viikossa. Täällä monet siemailevat ”lauantainousut” lounaan aikaan ja nauttivat
elämästä. Ei ruokalistoja, vaan tarjoilija kertoo, mitä minäkin päivänä on.
Myös kekseliäitä kasvisvaihtoehtoja. Lämmin suositus!
facebook.com/sumiller.balear

Patrón Lunares
CALLE FÁBRICA 30

Moderni säpinä, tapas-meininki. Täällä tilataan raaka-aine sen mukaan,
miten se valmistetaan. Tarjoilijat auttavat (ja puhuvat englantia). Yksi
isompi ”sali”, hyvät viinit ja juomat, lämmin suositus myöskin.
patronlunares.com
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Amaya
CALLE FÁBRICA 18 A

Skandihenkinen, tyylikäs ravintola, jossa tarjotaan erinomaista, tuoreista
raaka-aineista tehtyjä herkkuja (paljon luomua). Tämä ravintola on saanut kaikilta ystäviltäkin loistavat arvostelut.
facebook.com/Amaya-842995472479137/

(El Chaflán de) Patxi
CARRER ESPARTERO 28

Paikallinen ravintola, jonka etuosassa on äänekäs ja suosittu tapasbaari ja
takaosassa ravintola. Aina täynnä, supersuorittu.
Turistille ravintolan takaosan sali on helpompi, koska tarjoilija voi auttaa
rauhassa. Listalla on tapaksia ja jaettavia annoksia.
Varaukset puh: +34 971 284486
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La Madeleine de Proust
CALLE ANNÍBAL 17

Aivan ihastuttava ranskalais-espanjalainen konditoria-kahvila, jossa on
hemmoteltava itseään hyvällä kahvilla ja jumalaisella pan de choco almendralla, kostealla suklaamanteliviinerillä. Ihanat leivät ja leivokset ja ystävällinen palvelu. Jos asut airbnb:ssä Santa Catalinassa, hae aamiaistarvikkeet
täältä.

Balagan by ETOH
CALLE D’ANNÍBAL 12 A

Uusi, Lähi-Idän keittiöön panostava intohimoinen ravintola tarjoaa iltaisin
muun muassa kuuden ruokalajin maistelumenun. Lounas on mukava syödä pikkupöydän ääressä ulkona auringonpaisteessa tai pienellä sisäpihalla
– kolmen ruokalajin lounas jopa alle 15 e. Värikäs ja moderni salaatti alkuun, mausteinen, marokkolainen pata pääruoaksi ja hedelmiä jälkiruoaksi. Ystävällinen palvelu, herkulliset kasvisvaihtoehdot, yrttiset cocktailit.
https://www.facebook.com/Balaganbyetoh
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Mercat de Santa Catalina
PLACA NAVEGACIÓ

Santa Catalinan kauppahallissa voit kierrellä iloksesi. Täältä ostin tuoreet kukkani (ja
vähän muutakin). Kuulemma hallin viinikauppa Enoteca Sa Roteta on Palman paras.
Kauppahallissa voi istuen tai seisten syödä
pari tapasta ja juoda lasillisen viiniä, jos siltä tuntuu. Lauantai-iltapäivisin hallissa on
suorastaan päiväbileet.
mercatdesantacatalina.com

Hotel Cuba –kattoterassi (Santa
Catalina)
SANT MAGÍ 1
TERASSI AUKI TOUKOKUUSTA LOKAKUUHUN

Santa Catalinan rajalla sijaitsevan hotellin
katolla on terassi, jolta voit katsella merelle
ja kaupunkiin. Sant Magí on bilekatu, joten
tottahan sinun on käytävä edes sen katolla
(katu kannattaa muutenkin kävellä läpi).
hotelhostalcuba.com

Hotel Cuban kattoterassilta
näet merelle. Terassi on auki
vain kesäaikaan.
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Cafe Simple
SAN MAGÍ

Uudehko kahvila Santa Catalinan San Magí –kadun loppupäässä, Santa Catalinan kirkkoa vastapäätä. Hiukan skanditunnelmaa: moderneja ja
terveellisiä smoothieja ja mehuja, hyvät kahvit ja terveelliset herkut. Kiva
fiilis!

Duke Palma
CALLE SOLER, 36

Paikallisten suosima, rento ravintola, jossa saa kolmen ruokalajin menun
alle 20 eurolla. Mutkatonta, tunnelmallista, perushyvää.
dukepalma.com/#theduke

17

Génova
C’An Pedro
CALLE DE RECTOR VIVES 14
GÉNOVAN KYLÄ AIVAN PALMAN LÄHELLÄ (TAKSILLA 10 MIN)

Tämä erittäin espanjalainen, kukkulalla sijaitseva isohko ravintola on vienyt sydämeni. Ravintolassa ei ole mitään trendikästä, mutta paikalliset (ja
varmasti muutkin) rakastavat sitä. Lauantaisin noin kolmelta paikka on
tupaten täynnä, mutta kannattaa odottaa (ellet ole varannut pöytää). Tarjoilijoita vilisee ympärilläsi, ja kun istut pöytään, saat juomat ja halutessasi
leipää, jota voit hieroa valkosipulilla ja tomaatilla (suosittelen).
Puheensorina on kova. Vauvan itkua ei juuri kuule mutta meteli ei myöskään häiritse. Rentoa!
Tässä ravintolassa saat Julia Childin tapaan kokonaisen kalan perunoiden
kera, tai sitten voit grillata pöydässä omat lihasi (a la piedra). Ja ravintolassa on tietysti open fire –hiiligrilli, jolla ruoka valmistetaan.
Täällä syödessäsi olet todellakin Espanjassa (eikä tällaista ole Suomessa),
ja siksikin suosittelen paikkaa niin lämpimästi.
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Modernin taiteen museo Es Baluard
PLACA DE LA PORTA DE SANTA CATALINA

Kaunis ”Palman Kiasma”, jossa muutama,
sopivan pieni näyttely. Söötti museokauppa ja kiva terassi. Museo on rakennettu
1600-luvulla rakennettuun linnoitukseen.

Joan Mirón studio
CARRER DE SARIDAKIS 29
MUUTAMIA KILOMETREJÄ PALMAN
KESKUSTAN ULKOPUOLELLA

Taiteilija Joan Mirón
ateljeemuseossa näet hänen
työhuoneensa ja keittiönsä.
Varaa reissuun muutama tunti.

Taitelija Miró työskenteli ja asui Palmassa
vuosina 1954–84, aina kuolemaansa asti.
Museossa on studio ja ateljee sekä Mirón
keittiö. Kolmiosainen museo on jo rakennuksina käymisen arvoinen, etenkin päärakennus (jonka on suunnitellut Mirón kuoleman jälkeen arkkitehti Rafael Moneo), on
huikea. Valon käyttö on henkeäsalpaavaa,
samoin se, kuinka yksi rakennuksen katto
on täynnä vettä. Museossa on kahvila. Lauantaisin ilmainen sisäänpääsy.
miro.palmademallorca.es

19

Sightseeing-bussi (hop-on-hop-off)
LÄHTEE BORNILTA, 18 E

city-sightseeing.com

Kylistä ihanimmat (päiväretket):

DEIÀ

VALLDEMOSSA

ALARÓ

BINISSALEM (MYÖS VIINITARHOJA LÄHELLÄ)

FORNALUTX

CAP DE FORMENTOR (POHJOISOSAN KÄRKI, EI HEIKKOHERMOISILLE EIKÄ
KORKEANPAIKANKAMMOISILLE)

PUERTO DE SÓLLER
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Shoppailu
Born, vanhan kaupungin kujat, Calle Sant Miquel, Calle Sindicat (kenkiä), Calle San Feliu.
Kaupat ovat auki 9-10 alkaen klo 13:30:een,
sen jälkeen sulkevat siestan ajaksi ja avaavat
taas 17–20.
Jaume III -kadun pienempi El Corte Inglés
on auki myös sunnuntaisin.

Olivar-kauppahalli ja food market
PLAÇA DE L’OLIVAR

Auki klo 07–14
Ihania kojuja, vihanneksia, marjoja, yrttejä,
kalaa, lihaa.
Ei tarvitse edes ostaa
mitään, kun voi vain ihailla
arkkitehtuuria.

Sisustuskauppa Sluiz
CARRER DE MONTENEGRO 3
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Sluiz on värikäs sisustuskauppa, joka
leviää ”lonkeroittain” moneen huoneeseen.
Mattoja,
tyynyjä,
posliinia, vaatteita... Käy hengästymässä!
http://www.sluizibiza.com/sluiz-palma/

Arabikortteli
ARAB BATHS, CALLE CAN SERRA 7

Juutalainen kortteli, ”El Call”
ALUE: CALLE DEL SOL, CALLE DE MONTISION, CARRER DE LES TAVERNS…

Elokuviin alkuperäiskielellä
(englanti)
Tänne! Cine Ciutat (Calle Emperadriu Eugènia 6) on pieni elokuvateatteri hiukan
Palman ydinkeskustan ulkopuolella, mutta
ehdottomasti visiitin arvoinen. Leffateatteri oltiin jo lopettamassa, mutta paikalliset
keräsivät rahaa ja tukiryhmän ja estivät sulkemisen.

San Juanin kauppahallissa
voi liikkua viinilasi kädessä ja
maistella eri kojuista herkkuja.
Saavu lounaalle kahden maissa.
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Cine Ciutatin (cineciutat.com) vieressä on noin vuosi sitten remontoitu viehättävä kauppahalli (entinen teurastamo) S’Escorxador / Mercado
San Juan, jossa on vain pieniä street food -kojuja. Menet sisään, valitset
kojuista mitä syöt ja juot ja kannat ruokasi hallin keskiosassa sijaitseviin
pöytiin. Huom! Lasien kanssa saa kävellä! Mennä jopa ulos! Laulaa ja
tanssia! Lauantaisin dj. Älä unohda jumalaisia jälkiruokia, jotka haetaan
omasta jälkiruokakahvilasta.
San Juaniin kävelet kivaa kävelykatua pitkin läheltä Plaza Españaa, kadun nimi on Carrer de Blanquerna.
gastronomicosanjuan.es

Birgitan jalanjäljillä
Santa Catalinassa on myös italialainen ravintola La Perla, jossa prinsessa
Birgitta on nähty ruokailevan…
Ruotsalaiset omistavat La Perlan, ja ruoka on ”ihan ok”.
laperla-ingrosso.com

Kävely
Palman kuuluisan, goottilaisen La Seu -katedraalin alapuolella (meren
puolella) sijaitsee Parque del mar -puisto, jonne kannattaa mennä ihastelemaan.
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Pakkaa mukaan lenkkarit tai hyvät kävelykengät. Voit huoletta kääntyä
kapeillekin kujille, sillä keskusta on pieni.

Kahvilat vanhassa kaupungissa
(joissa voi tehdä myös töitä):

Molienda
CARRER BISBE CAMPINS 11

Hipsteriä, hyvää kahvia, croissantit jne.
facebook.com/lamolienda.palma
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Santosha
CALLE METGE MATAS 2

”Fresh seasonal organic cooking”. Kaikki syötävä on ihanaa ja kahvi jumalaista. Kokeile myös leche de oroa, kuumaa kurkumalattea.
Tilava, kodinomainen ”olohuone”. Sadepäivänä tänne!
santoshapalma.com
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Extra
Palma Hammam
Ihastuttava, pieni ja elegantti hammam,
jossa on yksi turkkilainen höyrysauna (eukalyptuksen tuoksu) ja yksi allas – ja nämä
riittävät mainiosti. Välillä voit juoda teetä
vilvoitusalueella, ja mikäs istuessa ja kävellessä, kun kaikki pehmeät kivipinnat on
lämmitetty. Yläkerrassa voi ottaa hieronnan,
lähes oman toiveen mukaan. Hinta alk. 27 e
hammampalma.com

Bar Abaco
CALLE SAN JUAN 1

Mahtipontinen barokkilinna on nähtävä,
koska tällaista ei Suomessa ole.
Jättimäinen ja ylellisen baari on täynnä
kynttilöitä, tuoreita kukkia, antiikkihuonekaluja ja sen keskellä vartioi mahtipontinen
takka, josta ei näytä lähtevän hormia. Drinkit maksavat 16 euroa mutta niistä riittää

Pikkuruisessa, kauniissa
hammamissa on yksi
höyrysauna ja allas, mutta
enempää ei tarvita.
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neljälle tai ainakin kahdelle... Toisen kerroksen asuinhuoneet jäljittelevät
vanhan ajan kotia.
bar-abaco.es

Viinitilalle
Nuori sukupolvi haluaa nostaa mallorcalaiset viinitilat ja viinin uuteen
kukoistukseen.
Tienna Negren viinitilalla Binissalemin kaupungin lähellä voit käydä
maistelemassa paikallisia, erinomaisia viinejä ja halutessasi syödä myös
tapaksia (tässä tapauksessa varaa kierros etukäteen).
tiannanegre.com

Pyöräilyn ystäville
CALLE SANT FRANCESC, 11

Moderni Urban Drivestyle -pyörävuokraamo- ja kauppa Palman keskustassa, retropyöristä potkulautaan.
urban-drivestyle.com
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Vanhan ajan junamatkalle
Keskellä keskustan pohjoisosaa sijaitsee
Plaza de Españan aukio. Sen läheltä lähtevät junat ja myöskin vanha puujuna (vuodelta 1912) Sólleriin (trendesoller.com).
Puujunan lähtöpaikka ja lipunmyynti ovat
juna-aseman vasemmassa puolella – älä siis
mene maan alle, mistä muut junat lähtevät.
Edestakainen matka Sólleriin maksaa 30
euroa, ja siihen sisältyvät loppupään raitiovaunumatka Sóllerin kylästä Sóllerin satamakylään. Sekin kannattaa matkata.
Palman ja Sóllerin välisellä junamatkalla
näet huikeita vuoristonäkymiä, ajat sitruunaviljelmien läpi ja pääset fiilistelemään
vanhan ajan junamatkailua. Junassa ei ole
tarjoilua. Lounaan voit syödä Port de Sóllerissa.
Lähde päiväretkelle 1900-alun
tunnelmiin Palmasta Sóllerin
kylään.

Jos haluat majoittua siellä boutique-hotellissa, meikkitaiteilija Raili Hulkkosen suosikki on hotelministersoller.com/en/
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Joogaa
CARRER DE DESPUIG, 34

Santa Catalinan kaupunginosan Earth Yogan opettajat ovat taitavia ja
kokeneita. Suurin osa tunneista pidetään englanniksi, ja asiakkaista 90
prosenttia on saarella asuvia ulkomaalaisia. Joogakoulun omistaja on
ruotsalainen.
Sali on tilava ja tilat puhtaat ja kauniit. Joogaa vinyasasta kundalinijoogaan.
earthyoga.es
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Majoitu
Ruotsalaisten suosima Saratoga
PASSEIG DE MALLORCA 6

Neljän tähden (ruotsalaisten suosimasta) hotelli Saratogasta pääset joka
suuntaan loistavasti kävellen. Vain muutamassa minuutissa olet Santa
Catalinassa, ja toisaalta olet vanhan kaupungin reunalla ja parin minuutin
kävelyn päässä rantabulevardi Paseo Maritimosta. Saratogassa on kaksi
uima-allasta, toinen sisäpihalla ja toinen kahdeksannessa kerroksessa.
2 hengen huone alkaen sata euroa.
hotelsaratoga.com

Hotel Cort
PLAÇA DE CORT, 11

Palman vanhan kaupungin design-hotellissa solahdat sitruunapuiden ja
sohvien sekaan cava-lasi kädessäsi. Ylellinen sisutus on suunniteltu Välimeren henkeen, ja kaikki hotellin kuusitoista huonetta ovat erilaisia. Täydellinen sijainti kaiken kuhinan keskellä.
2 hengen huone noin 300 e/yö.
hotelcort.com
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Taidehotelli HM Jaime III Hotel
PASEO MALLORCA 14B

Hotellin omistajaperhe Horrach Moyalla on myös korkeatasoinen taidegalleria, jonka teoksia on esillä hotellin aulassa ja muissa tiloissa. Erityisen
näyttävästi ovat esillä mallorcalaisen kuvanveistäjän Suzy Gomesin teokset. Hotellin sijainti on erinomainen. Mikäli et kaipaa uima-allasta tai
kattoterassia, saat hyvää laatua kilpailukykyiseen hintaan.
Yöpyminen alkaen 90 e/yö.
hm-jaime-iii.hotel-rez.com

Designhotelli Hotel Nakar
AVENIDA JAIME III, 21

Hotel Nakaria on keskellä Palman keskustaa – keskemmälle et pääse. Rakennuksessa sijaitsi 1950-luvulla pensionaatti, jonka jälkeen se oli pitkään
toimistotalona. Varsin vaatimattoman näköinen sisäänkäynti vie hotelliin,
jossa on tilavia, äänieristettyjä huoneita ja kattoterassi uima-altaineen.
Hinnat alkaen 170 e/yö.
nakarhotel.com
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Boutique-hotelli Frances Singular
PLAZA SANT FRANCESC, 5

Kaunis ja korkeatasoinen hotelli Palman vanhan kaupungin ytimessä.
Sushibaari ja uima-allas katolla. Puutarhassakin voi syödä.
Hinnat alkaen 200 e/yö.
hotelsantfrancesc.com
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PALMAN-VINKKEJÄ ON ANTANUT OPPAASEEN MYÖS HELSINKILÄINEN VIRPI
NÄSÄNEN, JOKA ASUU OSAN VUODESTA PALMASSA.
KANNEN SEKÄ SIVUJEN 2,5 JA 33 ISOT VALOKUVAT: PERNILLA DANIELSSON.
GRAAFINEN SUUNNITTELU: JYRI ÖHMAN / KILDA

OTA YHTEYTTÄ HANNA.JENSEN@WELHO.COM
INSTAGRAM JA TWITTER @HANNAJENIUS

Etenkin viikonloppuisin on miellyttävää kävellä tai pyöräillä rantabulevardilla
pienessä tuulenvireessä. Kävele paellalle viereiseen Portitxolin kylään.
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