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Fascynujące zabytkowe Stare 

Miasto w Palmie z potężną gotycką 

katedrą La Seu

Spacer wąskimi uliczkami i placami sto-

licy wśród zabytkowych kamienic i re-

zydencji w stylu barokowym czy ka-

talońskiego modernisme, odpoczynek 

w ogródku jednej z gustownych arty-

stycznych kawiarni i restauracji, kon-

templowanie panoramy Starego Miasta 

od strony parku Parc de La Mar z ka-

tedrą La Seu i pałacem Almudaina na 

pierwszym planie – to obowiązkowe 

rytuały wszystkich zwiedzających mia-

sto. Warto pożyczyć jednoślad i przeje-

chać się ścieżką rowerową prowadzącą 

wzdłuż wybrzeża.

Muzeum Miró – Fundació Pilar i Joan 

Miró, Cala Major, Palma

Kolekcja muzealna obejmuje 2,5 tys. dzieł 

wybitnego katalońskiego malarza, rzeź-

biarza i ceramika, w tym obrazy, rzeźby, 

rysunki i grafiki Joana Miró oraz setki pa-

miątek i ulubionych przedmiotów arty-

sty. Prawdziwą gratką jest zwiedzanie 

jego ogromnego i imponującego atelier.

Atrakcje 
Majorki

Kup książkę Poleć książkę
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Fascynujące zabytkowe Stare 

Miasto w Palmie z potężną gotycką 
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Spacer wąskimi uliczkami i placami sto-

licy wśród zabytkowych kamienic i re-

zydencji w stylu barokowym czy ka-

talońskiego modernisme, odpoczynek 

w ogródku jednej z gustownych arty-

stycznych kawiarni i restauracji, kon-

templowanie panoramy Starego Miasta 

od strony parku Parc de La Mar z ka-

tedrą La Seu i pałacem Almudaina na 

pierwszym planie – to obowiązkowe 

rytuały wszystkich zwiedzających mia-

sto. Warto pożyczyć jednoślad i przeje-

chać się ścieżką rowerową prowadzącą 

wzdłuż wybrzeża.

Muzeum Miró – Fundació Pilar i Joan 

Miró, Cala Major, Palma

Kolekcja muzealna obejmuje 2,5 tys. dzieł 

wybitnego katalońskiego malarza, rzeź-

biarza i ceramika, w tym obrazy, rzeźby, 

rysunki i grafiki Joana Miró oraz setki pa-

miątek i ulubionych przedmiotów arty-

sty. Prawdziwą gratką jest zwiedzanie 

jego ogromnego i imponującego atelier.

Atrakcje 
Majorki

Podróż koleją Palma – Sóller przez Serra de Tramuntana

Romantyczna wyprawa koleją wąskotorową przez góry Serra de 

Tramuntana należy do niezapomnianych atrakcji w stylu retro. 

Z Sóller warto kontynuować podróż zabytkowym tramwajem do 

Port de Sóller.

Góry Serra de Tramuntana, wpisane na Listę UNESCO

Do najbardziej malowniczych tras samochodowych, które biegną krętymi górskimi dro-

gami z widokami na klifowe wybrzeże, należą: droga na półwysep Cap de Formentor, 

trasa do zatoki Sa Calobra oraz przejazd przez góry na odcinku Andratx – Sóller i Forna-

lutx. Miłośnicy pieszych wędrówek powinni wyruszyć jednym ze świetnie oznakowanych 

górskich szlaków – gwarantowane są niezwykłe widoki, a także dotarcie do uroczych 

wiosek, w których wśród sadów cytrusowych kryją się domostwa z kamienia.

Kup książkę Poleć książkę
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Valldemossa z klasztorem Kartuzów 

i muzeum Real Cartuja de Valldemossa

Urocze górskie miasteczko znane jest dzięki Fryderykowi 

Chopinowi i George Sand, którzy schronili się w tutejszym 

klasztorze Kartuzów na przełomie 1838 i 1839 r. Francuska pi-

sarka opisuje ich pobyt w słynnej książce Zima na Majorce.

Najpiękniejsze miasteczka portowe – 

Port de Sóller, Port d’Andratx, Portocolom

Obowiązkowo należy odwiedzić jeden z dawnych portów rybac-

kich, które przekształciły się w turystyczne miasteczka portowe, 

ale zachowały swój niepowtarzalny klimat i krajobraz.

Kup książkę Poleć książkę
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Zabytkowe rezydencje – La Granja, 

Costa Nord, Son Marroig lub Els 

Calderers

Pałace możnowładców otoczone 

ogrodami i posiadłościami ziem-

skimi to wspaniałe muzea na otwar-

tym powietrzu, ukazujące Majorkę 

z XVIII i XIX w.

Cenne przyrodniczo obszary chronione – parki przyrodnicze 

Illa de sa Dragonera, S’Albufera, Península de Llevant i Cala Mondragó 

oraz Park Narodowy Archipelagu Cabrera

Warto zwiedzić jeden z cennych obszarów chronionych, gdzie przyroda Majorki 

 zachowała się w niemal niezmienionej formie – z typową florą i fauną, zwłaszcza sie-

dliskami morskich ptaków.

Wizyta na lokalnym targu żywno-

ści i rzemiosła w jednym z miaste-

czek interioru

Tradycyjne targi oddają ducha wyspy 

odległego od turystycznych skoja-

rzeń. We wsiach i miasteczkach inte-

rioru – zbudowanych z pomarańczo-

wego piaskowca, z wąskimi uliczkami 

i zielonymi okiennicami – czas jakby 

zatrzymał się w miejscu. Koniecznie 

trzeba spróbować takich specjałów 

Majorki jak kiełbasa sobrassada czy 

ciasto ensaïmada.

Kup książkę Poleć książkę
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Can Pastilla to duży ośrodek turystyczny 

i dzielnica mieszkaniowa w aglomeracji 

Palmy, położona bezpośrednio obok lotni‑

ska. Znajduje się tu największa na wyspie 

baza hotelarsko ‑gastronomiczna, zbudo‑

wana w latach 1960–68 i zmodernizowana 

pod koniec XX w. Miejsce tętni życiem o każ‑

dej porze roku, gdyż mieszkają tu także Ma‑

jorkańczycy. W Can Pastilla mieści się słynne 

Palma Aquarium (zob. ramka).

Can Pastilla słynie z najdłuższej w za‑

toce Badia de Palma złotej plaży – Platja de 

Palma, długiej na ponad 4,5 km, która cią‑

gnie się aż do sąsiedniego kurortu S’Arenal 

NA WSCHÓD OD PALMY

Can Pastilla

op
ra

c. 
P. 

Za
ba

gł
o
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  strzeżona, dostępna dla niepełnospraw‑

nych, wynajem leżaków/parasoli, prysznice, 

bary/restauracje, problemy z miejscami par‑

kingowymi, błękitna flaga. Wzdłuż plaży bie‑

gnie pasaż spacerowy z aleją palmową oraz 

wygodna ścieżka rowerowa, która  łączy cen‑

trum Palmy, Can Pastilla i S’Arenal, dlatego 

rower może okazać się najlepszym środkiem 

komunikacji po regionie. Wzdłuż wybrzeża 

jeździ także kolejka turystyczna na kółkach – 

Trenet turistic nr 52, który łączy Can Pastilla 

z S’Arenal. 

Ten wyjątkowy park morski   c. Manu‑

ela de los Herreros i Sorà 21 (w pobliżu 

plaży Platja de Palma), Can Pastilla; do‑

jazd z Palmy autobusami nr 15, 17 i 23, sa‑

mochodem autostradą Palma – Llucma‑

jor – salida nr 10; www.palmaaquarium.

com; XI–III pn.–pt. 10.00–15.30, sb.–nd. 

i św. 10.00–16.30, IV–X codz. 9.30–18.30, 

kasy zamykane są 1,5 godz. wcześniej; 

wstęp: 24 EUR, ulgowy 14 EUR, dzieci do 

3 l. gratis, liczy 55 akwariów, w których zo‑

baczymy blisko 700 gatunków fauny i flory 

z Morza Śródziemnego oraz oceanów In‑

dyjskiego, Atlantyckiego i Spokojnego, 

w tym liczne gatunki korali, koniki morskie, 

raje, meduzy, olbrzymie żółwie oraz dra‑

pieżne rekiny, na czele z żarłaczem tygry‑

sim. Obiekt składa się z kilku części tema‑

tycznych, z których największą atrakcją jest 

akwarium zwane Gran Azul (Wielki Błękit), 

największy zbiornik tego typu w Europie, 

mieszczący 3,5 mln litrów wody morskiej. 

Podwodny świat można podziwiać, sie‑

dząc wygodnie na poduszkach. 

Ciekawa jest także część zwana dżunglą, 

będąca repliką lasu tropikalnego z typo‑

wym mikroklimatem i roślinnością (rosną 

tu m.in. drzewa tropikalne i orchidee). Od‑

wiedzający zobaczą również wielki wo‑

dospad i dziką rzekę z piraniami. Są tu 

drewniane mostki i kładki nad rzeką oraz 

domki pokryte liśćmi palmowymi. W du‑

żym ogrodzie przygotowano wiele atrakcji 

dla dzieci, w tym plac zabaw i statek pira‑

tów, oraz kawiarnię i bar. Przy wyjściu jest 

sklep z pamiątkami. Akwarium organizuje 

też dodatkowe atrakcje dla dzieci i doro‑

słych, np. nocleg dla najmłodszych w wiel‑

kim akwarium w towarzystwie… rekina, 

nurkowanie w akwarium z rekinem itp.

Palma Aquarium

▼▼ Ścieżka rowerowa 
łącząca Palmę z Can Pastilla

Kup książkę Poleć książkę
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Informacja turystyczna
Plaça de les Meravelles; tel.: +34 902 102 
365. Dostaniemy bezpłatną mapkę miejsco‑
wości i okolic, rozkład jazdy autobusów etc. 

Dojazd
Dojazd z lotniska autobusem nr 21, z Palmy 
autobusami nr 15, 23, 25, 28, 30 i 31. 

Noclegi
Turysta znajdzie tu ogromy wybór hoteli 
i apartamentów. Wynajem 4 ‑os. apartamentu 
w sezonie kosztuje średnio 300–600 EUR/
tydzień. Duży wybór z możliwością rezer‑
wacji znajdziemy m.in. na stronach: www.
niumba.com, www.homelidays.com, www. 
airbnb.com. 

▼▼◆ Hotel Amic Can Pastilla, c. Oratge 4; 
tel.: +34 971 744 553; www.amic ‑hotels‑

 ‑mallorca.com. Kilkupiętrowy standar‑
dowy hotel w budynku z lat 60.,  wy‑
godne pokoje z łazienkami, za dwójkę 
zapłacimy 40–100 EUR (w zależności 
od miesiąca). 

▼▼◆ Rodes Hotel, av. Bartolomé Riutort 51; tel.: 
+34 971 260 278; www.rodes ‑mallorca.com. 
36 pokoi z balkonami w przyjaznym, bia‑
łym, trzypiętrowym budynku z kawiarnią‑

 ‑barem na parterze. Dwójka z widokiem 
na morze 66–134 EUR (w zależności od 
pory roku), z oknami na patio 53–108 EUR. 

Wyżywienie
Pełno tu restauracji z kuchnią z różnych czę‑
ści świata, kawiarni i barów. Warto zaglądnąć 

do jednej z knajpek z egzotyczną i ory‑
ginalną kuchnią prowadzonych przez 
osiadłych na Majorce imigrantów z Ame‑
ryki Łacińskiej.

▼▼◆ Cuban Bar, c. Palangres 9 (przy pasażu 
nadmorskim); www.cubanbar.es. Lokal 
w stylu kubańskim, położony w pobliżu 
portu, muzyka latynoamerykańska. Re‑
stauracyjna kuchnia serwuje tapas oraz 
dania śródziemnomorskie i kubańskie. 
Ogródek przy pasażu nadmorskim. 

▼▼◆ Kangkawe Parilla Argentina, c. Vaixell 5. 
Niewielki bar prowadzony przez Argen‑
tyńczyka, położony blisko pasażu. Można 
tu zjeść m.in. domowe argentyńskie steki 
i empanady. 

▼▼◆ Puro Beach, Cala Estància; www.puro‑
beach.com. Biały bar i restauracja przy 
plaży Cala Estància, znanej z pięknych za‑
chodów słońca oglądanych przy dźwię‑
kach muzyki chillout i ambient. Niektó‑
rzy porównują to miejsce do słynnych 
kawiarni na Ibizie.

Wypożyczalnie 
samochodów i rowerów

▼▼◆ Autos Cano, c. Bellamar 11c; tel.: +34 
971 744 147; www.autoscano.com. Naj‑
tańsze auta; wynajem na trzy dni już od 
10–25 EUR/dzień.

▼▼◆ Berganti Bikes, av. Bartolomé Riutort 59 
(przy pasażu nadmorskim; tel.: +34 971 
744 096; www.bergantibikes.com. Rowery 
miejskie, szosowe i trekkingowe w cenie 
średnio 15–50 EUR dziennie.

Kup książkę Poleć książkę
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Duży ośrodek turystyczny z hotelami, apar‑

tamentowcami, portem oraz bulwarem 

nadmorskim z długą, piaszczystą plażą Pla-

tja de S’Arenal   strzeżona, dostępna dla 

osób niepełnosprawnych, prysznice, wy‑

najem leżaków/parasoli, bary/restauracje. 

W centrum mieści się park miejski z pla‑

cem zabaw oraz Dinopark – mały ogród 

dinozaurów z minigolfem dla dzieci, po‑

łożony wśród palm i kaktusów. W S’Arenal 

znajdziemy też największy na Majorce park 

wodny Aqualand   Aqualand, autostrada 

Palma – S’Arenal, salida 13; www.aqualand.es; 

V, VI i IX codz. 10.00–17.00, VII–VIII codz. 

10.00–18.00; wstęp: 28 EUR od 11 lat, dzieci 

5–10 i seniorzy 19 EUR, dzieci 3–4 l. 10 EUR, 

ze zjeżdżalniami, Dragolandem i Mini po‑

linezją. 

Pomiędzy S'Arenal i Can Pastilla utwo‑

rzono park linowy Forestal Park Mallorca 

  Av. Fra Joan LLabrés 10–14, www.fore‑

stalpark.com; V–IX 10.00–21.00, X, III, i IV 

sb.–nd. i św. 10.00–19.00, XI–II sb.–nd. i św. 

10.00–18.00 (ostatnie wejście 2 godz. przed 

zamknięciem); bilety 23 i 18 EUR.

S’Arenal

▼▼ Cala Pi

Około 2,5 km na południowy wschód od 

S’Arenal leży nieduży, spokojny resort CALA 

BLAVA, znany z pięknego skalistego wy‑

brzeża, które w tej części objęte jest ochroną. 

Miejsce to wybierają także miłośnicy snor‑

kelingu. 

Z kolei około 23 km na południe od 

S’Arenal warto zwiedzić zonę archeologiczną 

Capocorb Vell   ctra S’Arenal–Cap Blanc 

km 23; www.talaiotscapocorbvell.com; codz. 

10.00–17.00; należy pytać w kawiarni Bar‑ 

‑Cafeteria specjalizującej się w pa amb oli, 

będącą jedną z nielicznych osad prehisto‑

rycznej kultury talajockiej (zob. ramka). Zo‑

baczymy tu pozostałości pięciu talajotów 

i 28 domostw.

W pobliżu, w wąskiej, skalistej zatoce 

porośniętej piniami, przy niewielkim, spo‑

kojnym resorcie turystycznym w skalistej 

zatoczce leży popularna piaszczysta plaża 

 turystyczna Cala Pi. Nazwa pochodzi od gę‑

stego lasu piniowego, który ją otacza. Pięk‑

nym miejscem widokowym i piknikowym 

jest też cypel Cap Blanc z latarnią morską, 

do której prowadzi widokowa skalna ścieżka.
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▼▼ Plaża S’Arenal

Choć najwięcej z nich zachowało się na 

Minorce, jednak kilka cennych zabytków 

prehistorycznych można także zobaczyć 

na Majorce. Te tajemnicze kamienne bu‑

dowle megalityczne to pozostałości po 

kulturze zwanej talayótica, której rozkwit 

przypada na epokę brązu. Kultura ta roz‑

winęła się ok. 1600–1300 r. p.n.e. tylko na 

Balearach. Najbardziej charakterystyczne 

i unikalne są trzy rodzaje kamiennych 

megalitów: 

Talaiot (hiszp. talayot) – duży kopiec z ka‑

mieni, wykorzystywany najprawdopodob‑

niej jako wieża strażnicza i obronna. W gór‑

nych częściach niektórych wież odkryto 

także pomieszczenia mieszkalne. 

Taula – duży stół kamienny w kształcie 

litery „T” składający się z dwóch bloków 

skalnych, który stał pośrodku kamien‑

nego kręgu – „sanktuarium”. Mogły to być 

ołtarze ofiarne albo centralna kolumna 

podtrzymująca nieistniejące dziś pokry‑

cie budynku.

Naveta (spotykana jedynie na Minorce) – 

budowla w kształcie odwróconej łodzi 

albo piramidy, która najprawdopodobniej 

była zbiorowym grobowcem, używanym 

pomiędzy 1200 a 750 r. p.n.e.

▼▲ Talaiot

▼▲ Taula

▼▲ Naveta

Prehistoryczne megality talajockie
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Informacja turystyczna
Róg c. Trencadors i c. Terral 23; tel.: +34 971 
669 162; dostaniemy tu bezpłatną mapkę ku‑
rortu, rozkład jazdy autobusów etc. 

Dojazd
Dojazd z lotniska autobusem nr 21. Z Palmy 
autobusami nr 15, 23, 25.

Noclegi
Turysta znajdzie tu ogromy wybór hoteli 
i apartamentów. Duży wybór ofert aparta‑
mentów lub studio do wynajęcia znajdziemy 
m.in. na stronach: www.niumba.com, www.
homelidays.com, www.airbnb.com. 

▼▼◆ Hostal Tierramar, c. de Berlín 9; tel.: +34 
971 262 751; www.hostaltierramar.com. 
28 pokoi z łazienkami i w większości z ta‑
rasem w hotelu ‑apartamentowcu, na 
dole bar, Wi ‑Fi. Położony 30 m od plaży. 
Dwójka ze śniadaniem średnio 36–70 EUR 
(w zależności od sezonu i standardu).

▼▼◆ Hostal Playa de Palma, c. Ferran de Alza‑
mora 10; tel.: +34 971 490 181; www.hostal‑
playadepalma.com. Przyjazny hotel z ka‑
wiarnią na tarasie i jasnymi, przestronnymi 
pokojami, często wybierany przez tury‑
stów z Niemiec. Ceny: 30–45 EUR od os. 
ze śniadaniem w zależności od miesiąca.

Wyżywienie
Przy bulwarze nadmorskim i w pobliskich 
uliczkach znajdziemy liczne restauracje 

z kuchnią z całego świata, bary, sklepy 
z pamiątkami, miejsca rozrywki, biura 
podróży. Poniżej podajemy polecane lokale 
położone w bocznych uliczkach:

▼▼◆ Restaurante Covadonga, c. Gran I Ge‑
neral Consell 9. Mała rodzinna restauracja 
w pobliżu portu i pasażu nadmorskiego. 
Smaczne domowe jedzienie, menu dnia 
za ok. 10 EUR z deserem i winem. Miła 
i autentyczna atmosfera (szczególnie 
polecamy!).

▼▼◆ Bar Andaluz, c. Quarter 23. Typowy bar 
tapas, smacznie, domowo, swojsko i przy‑
jaźnie.

▼▼◆ Restaurante del Sol, przy plaży, z ogród‑
kiem i tarasem, serwuje dania śródziem‑
nomorskie, hiszpańskie z grilla oraz sushi. 
Atmosfera kosmopolityczna.

Popularna, także wśród miejscowych jest re‑
stauracja przy samym porcie i klubie żeglar‑
skim – Las Sirenas Restaurante, c. Roses; 
serwująca wykwintną kuchnię śródziemno‑
morską i majorkańską, zwłaszcza dania z ryb 
i owoców morza.

Wypożyczalnie 
samochodów i rowerów

▼▼◆ Sixt, c. Marbella 53; www.sixt.es. 
▼▼◆ Ciclos Quintana, c. de Sant Cristòfol 32; 
tel.: +34 971 442 925; http://ciclosquin‑
tana.com. Duży wybór; rowery miejskie, 
szosowe i trekkingowe w cenie średnio 
12–40 EUR dziennie.
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Niewielka, urocza miejscowość, licząca nieco 

ponad 13 tys. mieszkańców, a przy tym sto‑

lica regionu, która otrzymała prawa miejskie 

w 1916 r. Miasto typowe dla interioru Majorki, 

z dwupiętrowymi kamienicami z pomarań‑

czowego piaskowca i zielonymi okiennicami. 

Sercem Llucmajor jest plaça d’Espanya 

z ratuszem (ajuntament) oraz kilkoma ka‑

wiarniami, barami i pizzerią. W środy, piątki 

i w niedziele na rynku odbywa się targ (8.00–

13.00), organizowany tu od XVI w. Obok przy 

plaça de Santa Catalina Tomàs zobaczymy 

okazały XVIII ‑wieczny kościół parafialny – 

 Església de Sant Miquel – zbudowany 

z ciosanych bloków piaskowca. 

Llucmajor było dużym ośrodkiem rze‑

miosła szewskiego już w XIII w. Dziś sklepy 

z obuwiem produkowanym w mieście znaj‑

dziemy m.in. przy carrer de Jaume III. Naj‑

ważniejszym wydarzeniem historycznym 

regionu była bitwa pod Llucmajor, kiedy to 

w 1349 r. odziały króla Majorki Jakuba III zo‑

stały pokonane przez wojska władcy Arago‑

nii Piotra IV. W czasie bitwy zginął Jakub III, 

a Królestwo Majorki zostało oficjalnie połą‑

czone z Aragonią.

W Llucmajor wyrabia się ziołowy likier 

z Majorki (hierbas de Mallorca) oraz likier palo 

de Mallorca. Rodzinna destylarnia z trady‑

cjami produkuje trunki od 1951 r.   Desti‑

lerias F. Vidal Catany, c. San Francesc; tel.: 

+34 971 660 242. 

Llucmajor

Błogosławiony Ramón 
Llull (ok. 1232–1315)

Majorkański teolog, filozof, pisarz i mi‑

sjonarz, który zajmował się szerzeniem 

religii katolickiej wśród muzułmanów 

i szkolił przyszłych misjonarzy w założo‑

nej przez siebie szkole. Uważał, że poznać 

prawdę o Bogu można tylko przy jedno‑

czesnym użyciu rozumu i wiary. Jest wy‑

nalazcą maszyny logicznej, którą nazwał 

Ars Generalis Ultima (Ars Magna) i dokład‑

nie opisał w traktacie o takim samym ty‑

tule. W miejscu dzisiejszego sanktuarium, 

Ramónowi Llullowi, miał ukazać się Chry‑

stus Ukrzyżowany, co ponoć skłoniło go 

do porzucenia dotychczasowego hu‑

laszczego życia dworskiego w Palmie 

i zostania mnichem. 

W klasztorze jest 

biblioteka z ory‑

ginałami dzieł 

uczonego, któ‑ 

ry pisał po łaci‑

nie, katalońsku 

i arabsku.

▼▲ Església de Sant Miquel
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Na północ od Llucmajor, w okolicach miej‑

scowości Randa i wzgórza Puig de Randa, 

rozłożyły się trzy sanktuaria, ważne miejsca 

pielgrzymek – klasztor Franciszkanów San-

tuari de Cura, przyklejone do skały Santu-

ari de Gràcia z XV ‑wiecznym kościołem 

i hospicjum oraz Santuari de Sant Hono-

rat, będący pustelnią z nastrojowym dzie‑

dzińcem. Z malowniczej i spokojnej wioski 

RANDA, leżącej u stóp wzgórza, prowadzi 

kręta, pełna serpentyn droga, ciągnąca się 

wśród zielonych wzgórz z cyprysami. Do‑

jedziemy nią do największego klasztoru – 

Santuari de Cura – wieńczącego szczyt 

o wysokości 543 m n.p.m., mijając po dro‑

dze dwa pozostałe sanktuaria. Ze wzgórza 

roztacza się przepiękny widok na cały pła‑

skowyż Pla i Llevant. 

Początki historii sanktuarium datowane 

są na XIII w. i wiążą się z osobą Ramóna Llulla, 

który miał tutaj swoją pustelnię oraz miej‑

sce pracy pisarskiej (zob. ramka). Do klasz‑

toru wchodzi się przez ozdobną kamienną 

bramę z portalem z 1682 r., prowadzącą na 

tonący w zieleni, brukowany dziedziniec 

z pomnikiem błogosławionego Llulla. Mo‑

żemy tu zwiedzić kościółek z figurą Matki 

Boskiej z Cura z początków XVI w. w ołta‑

rzu. Jest też sklepik z pamiątkami.

Santuarios de Randa

Noclegi
Hospedería Santuario de Cura; 
tel.: +34 971 120 260; www.santuariode‑
cura.com. Hotel w budynkach sanktu‑
arium, prowadzony przez franciszkanów, 
czynny cały rok. Dysponuje 31 pokojami 
z łazienkami oraz elegancką restauracją. 
Dwójka kosztuje 32,50 EUR/os. ze śniada‑
niem. Jest kawiarnia i restauracja.

▼▲ Santuari de Cura
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Rodzinna huta szkła prowadzona 

jest przez siedem pokoleń rodu 

Gordiola nieprzerwanie od 1719 r. 

Wytwórnia została założona w Pal‑

mie, by po 250 latach przenieść się 

do Algaidy (1969). Wytwarza się tu 

artystyczne abażury, świeczniki, 

kandelabry, żyrandole, zastawy 

stołowe, butelki, kieliszki. szklanki, 

wazony, patery oraz inne elementy 

dekoracyjne i użytkowe w wielu 

kolorach, teksturach i zdobieniach, 

według tradycyjnych technik 

i wzorów wypracowanych przez 

kolejnych właścicieli fabryki. Zwie‑

dzając Vidrios Gordiola, możemy 

zobaczyć proces wyrobu szkła, od 

dmuchania po formowanie, oraz 

zwiedzić muzeum z rodzinnymi 

pamiątkami i eksponatami pre‑

Wytwórnia 
szkła artystycznego 
VIDRIOS GORDIOLA
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zentującymi historię tego starego major‑

kańskiego rzemiosła artystycznego, a także 

dowiedzieć się jak wielki wpływ ród Gor‑

diola wywarł na rozwój sztuki ze szkła na 

Balearach (Museo del Vidrio).

Tradycje produkcji szkła – po hiszpań‑

sku el arte de vidrio – mieli przynieść na wy‑

spy Fenicjanie. Korzenie artystyczne tego 

rzemiosła na Majorce są efektem ściera‑

nia się kultur rzymskiej i arabskiej, a póź‑

niej wpływów z różnych regionów Europy. 

W XVI i XVII w. technika produkcji rozwinęła 

się pod silnym wpływem szkoły weneckiej, 

by w XVIII w. ulec także inspiracji tradycjom 

andaluzyjskim. W książce o „sztuce ze szkła” 

(El Arte del vidrio en Mallorca y los Gordiola), 

jej autor Daniel  Aldeguer Gordiola opowiada 

o niezwykłej historii rzemiosła oraz barwnych 

 losach i osobistościach rodu Gordiola. To wła‑

śnie w Vidrios Gordiola wytworzył się cha‑

rakterystyczny i unikatowy styl majorkański 

wyrobów ze szkła – inspirowany dziedzic‑

twem wielokulturowym, zwłaszcza wzor‑

nictwem katalońskim, aragońskim, wenec‑

kim i andaluzyjskim. 

  Vidrios de Arte Gordiola. S.L., ctra 

Palma – Manacor km 19, Algaida; tel.: +34 

971 665 046; www.gordiola.com; muzeum 

i sklepy: pn.–sb. 9.00–19.00, nd. i św. 9.30–

13.30, huta szkła: pn.–pt. 9.00–13.30 i 15.00–

18.00, sb. 9.00–12.00

Fotografie pochodzą z pu-

blikacji Daniela Aldeguera 

Gordioli El Arte del vidrio 

en Mallorca y los Gordiola, 

którą udostępniła pani 

Marisa Aldeguer, za co 

bardzo dziękuję!

   Lampa, która w 1970 r. kosztowała 
225 peset, w 1990 r. była warta 600 tys. 
peset (ok. 3,6 tys. EUR)
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Algaida
Spokojne miasteczko i stolica regionu, 

licząca ok. 3200 mieszkańców, otoczona 

jest kilkoma zabytkowymi wiatrakami zbo‑

żowymi. Przez rynek Sa Plaça, przy którym 

mieszczą się kawiarnie i bary, prowadzi 

główna droga. Najcenniejszym zabytkiem 

jest okazały XVI ‑wieczny kościół parafialny – 

Esglèsia de Sant Pere i Sant Pau, zbudo‑

wany z kamieni ciosanych z pomarańczo‑

wego piaskowca. Turyści wjeżdżający do 

miasteczka widzą go już z daleka. Piękny 

jest zwłaszcza barokowy portal wejściowy, 

a wewnątrz majestatyczny barokowy oł‑

tarz z XVII–XVIII w. z cenną gotycką rzeźbą 

Matki Boskiej – La Mare de Déu de la Ma‑

mella, patronki kamieniarzy. Targ odbywa 

się w piątki (8.00–13.00). 

Algaida ma także tradycje winiarskie, 

o których dowiemy się więcej odwiedza‑

jąc rodzinną winnicę Vins Ca’n Majoral 

  c. del Campanar; tel.: +34 971 665 867; 

www.canmajoral.com; pn.–pt. 16.00–20.00, 

sb. 9.00–13.00, gdzie od ponad 15 lat pro‑

dukuje wina ekologiczne z etykietą po‑

chodzenia Pla i Llevant oraz z wysp Ba‑

learów. 12 ‑hektarowa winnica rozłożona 

jest na wzgórzach Son Reus (190 m n.p.m.) 

i Son Roig (300 m n.p.m.). Pochodzące 

stąd marki wina noszą nazwy Can Majo‑

ral i Butibalausí.

W pobliżu Algaidy warto także zwie‑

dzić słynną wytwórnię szkła artystycznego 

Vidrios Gordiola. 

Montuïri
Typowe miasteczko interioru, z położonym 

stromo na wzgórzu małym rynkiem – plaça 

Major, istniejącym od czasu założenia „kró‑

lewskiej wioski” w 1300 r. przez Jakuba III. 

Zobaczymy tu ratusz (ajuntament) oraz XIV‑

 ‑wieczny kościół z pomarańczowego pia‑

skowca – Església de Sant Bartomeu – roz‑

budowywany w stuleciu XVII i XVIII, któremu 

egzotyki dodają rosnące przed nim palmy. 

Targ odbywa się w poniedziałki (8.00–13.00). 

2,5 km na północ od Montuïri znaj‑

duje się prehistoryczna osada talajocka 

Son Fornés   Molí d’en Fraret, c. Emili 

Pou; www.sonfornes.mallorca.museum; 

III–X pn.–pt. 10.00–17.00, XI–II 10.00–14.00; 

wstęp: 3,5 EUR, ulgowy 2 EUR, dzieci do 12 l. 

gratis, ze świetnie zachowanym talajotem – 

wieżą strażniczą (zob. ramka o kulturze ta‑

lajockiej, s. 84) i pozostałościami innych 

 struktur. 
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