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 Park  
Przyrodniczy  
Illa de sa  
Dragonera 

miniaturka krokodyla albo… smoka, oraz 
murówka Lilforda, zwana też jaszczurką 
z Balearów. Pomieszkują tu także zające, 
kozy, owce, jeże i szczury. Bogaty jest 
świat ptaków morskich, na czele z burzy-
kiem balearskim, kormoranem czubatym 
i mewą śródziemnomorską, oraz ptaków 
drapieżnych, reprezentowanych m.in. 
przez sokoła wędrownego, pustułkę 
i pójdźkę. W okolicach wyspy dość często 
można zobaczyć skaczące delfiny. 

Łodzie wycieczkowe na Dragonerę 
z przystani w Sant Elm:
 � Cruceros Margarita
 � www.crucerosmargarita.com

Wycieczki na Dragonerę z Santa Ponça 
i Peguery: 
 � Cruceros de Mallorca
 � https://crucerosdemallorca.com

Można też wybrać się na pieszą wyciecz-
kę po wyspie – propozycje na stronie: 
 � https://dragonera.conselldemallorca.cat 

Utworzony w 1995 r. park (Parc Natural de 
sa Dragonera) obejmuje największą przy 
wybrzeżu Majorki wyspę Illa de sa Dra-
gonera (długość 4,2 km) wraz z pobliskimi 
wysepkami – Illa es Pantaleu, Illa de Mitjana 
i els Calafats. Najwyższym wzniesieniem 
Dragonery, będącym przedłużeniem Serra 
de Tramuntana, jest na Pòpia (353 m 
n.p.m.) z latarnią morską – Far de Pòpia 
zbudowaną w 1910 r. Na wyspie są jeszcze 
dwie inne latarnie morskie – Far de Llebeig 
na wysokości 121 m n.p.m. z 1905 r. oraz Far 
de Tramuntana na wysokości 54 m n.p.m. 
z 1907 r. Najstarszą budowlą jest wieża 
obronna – Torre de Llebeig, wzniesiona 
w 1585 r. do obrony przed piratami, którą 
odrestaurowano i otwarto dla zwiedzają-
cych. Dragonera była niegdyś ulubionym 
miejscem schronienia korsarzy i przemytni-
ków, z którymi związane są liczne legendy. 

W szacie roślinnej Dragonery dominują 
zarośla dzikiej oliwki i rozmarynu. Świat 
zwierząt reprezentują dwa gatunki jasz-
czurek – gekon murowy, wyglądający jak 
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Majorka wschodnia

Artà

 Twierdza S’Almudaina 
Dominantą krajobrazu tego zabytkowego 
miasta jest położona na wzgórzu i oto-
czona murami obronnymi średniowieczna 
twierdza S’Almudaina wraz z sanktuarium 
Sant Salvador. U jej stóp rozłożyło się 
miasto zamieszkałe dziś przez 7,5 tys. 
mieszkańców. Z ufortyfikowanego wzgó-
rza rozciąga się wspaniały widok na Artę 
i sielską okolicę. Mury grubości metra 
zostały przebudowane w XVI w., kiedy 
wzmogły się najazdy piratów. Wśród 
umocnień wyróżnia się wieża strażnicza – 
Torre de Sant Miquel. 

Samo sanktuarium zbudowano w XIX w. 
w miejscu wcześniejszej świątyni, która 
została zburzona po tym, jak służyła za 
szpital i miejsce kwarantanny w czasie epi-
demii dżumy w 1820 r. Świątynia Chrystusa 
Zbawiciela kryje figurę Matki Boskiej, która 
została tu umieszczona w XV w. Jest to jed-
no z najstarszych na wyspie przedstawień 
Madonny, obiekt wciąż żywego kultu.

Do fortecy prowadzą strome schody 
ze 180 stopniami, zaczynające się przy 
ogromnym gotyckim kościele parafial-
nym – Església de la Transfiguració. Portal 
główny świątyni Przemienienia Pańskiego 
z fasadą z końca XIX w., w której dominuje 
pokaźnych rozmiarów rozeta, zbudowane 

 Widok z lotu ptaka – Artà z sanktuarium Sant Salvador

są w stylu eklektycznym z elementami 
katalońskiego modernisme. 

Carrer de Ciutat  
i carrer de Antoni Blanes
Te szerokie ulice to najmocniej tętniącą 
życiem część miasta. Działają tu restau-
racje, kawiarnie, sklepy i galerie. Ulice te 
wspinają się na główny plac – plaça de 
l’Ajuntament. Im bliżej najstarszej części 
miasta, tym częściej nowoczesne oświetle-
nie zastępowane jest przez stylowe latar-
nie, które wieczorami budują niesamowity 
klimat. Dniami targowymi są wtorek i sobota 
(8.00–13.00; plaça del Conquistador). 

Ses Païsses 
Ses Païsses to prehistoryczna osada tala-
jocka w odległości ok. 1 km na południe 
od Arty. Można ją zwiedzać. Zachowały się 
tu pozostałości murów, domów i wieży – 
talajotu (zob. s. 87).

Plaże 
Na wybrzeżu w miejscu dawnej wioski 
rybackiej powstał niewielki kurort Colònia 
de Sant Pere, z portem, mariną i ładnymi 
plażami w okolicy. Najczęściej odwiedza-
na przez turystów jest piaszczysta Platja 
Colònia de Sant Pere, rozłożona pomiędzy 
przystanią a nadmorską promenadą 
(dostępna dla niepełnosprawnych, 
prysznice, restauracja). Miłośnikom dzikich 
zakątków można polecić leżącą nieco na 
zachód długą naturalną piaszczystą plażę 
Arenal de sa Canova, przy ujściu do morza 
potoku Torrent de na Borgues. Jest to 
obszar szczególnej ochrony ze względu 
na znaleziska archeologiczne i cenną 
przyrodę, zwłaszcza siedliska ptaków. Do 
plaży dochodzą wydmy porośnięte piniami, 
jałowcem i rozmarynem. Uczęszczana jest 
przez nudystów. Niedaleko osiedla domków 
mieszkaniowych Betlem można odpocząć 
na dzikiej żwirowej plaży Cala des Camps 
(Caló des Cans) lub piaszczystej Cales de 

KO M U N I K A C J A

Artà ma połączenia autobusowe z Cala 
Rajada, Manacor (autobus nr 411) i Co-
lònia de Sant Pere (autobus nr 421). Z Pal-
my można dojechać z przesiadką: najpierw 
autobusem nr 401 do Manacor, a stamtąd 
wspomnianym autobusem nr 411. 

N O C L E G
W Y Ż Y W I E N I E

W centrum miasteczka jest kilka hote-
lików i restauracji z kuchnią regionalną 
urządzonych w zabytkowych kamienicach. 
Przy głównym placu, naprzeciwko ratusza, 
działa Casal d’Artà (c. de Rafael Blanes 19, 
www.casaldarta.de). Niewielki, elegancki 
hotel, z którego tarasu rozciąga się widok 
na sanktuarium Sant Salvador.  

Cafè Parisien przy c. Ciutat 18 to Kawiar-
nia i galeria sztuki urządzona nowocze-
śnie i ze smakiem, z pięknym ogródkiem 
w dziedzińcu. Specjalizuje się w kuchni 
majorkańskiej z sezonowych produktów.

I N F O R M AT O R

W punkcie informacji dostaniemy  
bezpłatną mapkę miasta i okolic, mapę 
plaż etc.: c. de l’Estel (Muzeum Regional-
ne Arty); www.artamallorca.travel;  
tel.: +34 971 829 778. 

Betlem. W pobliżu odkryto prehistoryczną 
osadę talajocką – Talaiots de Can Pa amb 
Oli, znajduje się tu także zabytkowa kaplicz-
ka – pustelnia Ermita de Betlem.

Niegdyś tę część wybrzeża zamieszki-
wały foki – mniszki śródziemnomorskie 
(gatunek zagrożony wyginięciem). Była 
to ostatnia kolonia na Majorce, gdzie 
jeszcze kilkanaście lat temu można było 
zobaczyć te zwierzęta.

Poleć książkęKup książkę
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C I E K AW O S T K A

Dzikie plaże – Parc Natural Península de Llevant

  Sa Font Celada – 12 km na północ 
od Arty. Notuje się tu najniższą na 
Majorce temperaturę wody. Uczęsz-
czana przez nielicznych miejscowych. 
Dostępna samochodem, przejeżdża 
się przez pola prywatne. Można dojść 
pieszo (5 km z Cala Matzoc).

  Cala Matzoc – 10,5 km na północny 
wschód od Arty. W pobliżu na skali-
stym wybrzeżu góruje wieża obronna 
z XVIII w., zwana Torre des Matzoc (Torre 
d’Aubarca). Rzadziej odwiedzana przez 
turystów niż pobliskie plaże na tym 
dzikim fragmencie wybrzeża objętym 
ochroną. Prowadzą tu bezdroża, którymi 
przejedzie tylko samochód terenowy.

  Cala Mitjana (S’Aduaia) – 10 km na pół-
nocny wschód od Arty. Dzika, piękna 
plaża otoczona piniami porastającymi 
skały i wydmy, do której prowadzi 

wyboista droga, ostatni odcinek lepiej 
pokonać pieszo.

  Cala Torta (S’Aduaia) – 10 km na północ-
ny wschód od Arty, jest największą plażą 
w regionie. Piękna, dzika plaża wśród 
surowego skalistego wybrzeża i pinii. 
Dojazd dziurawą drogą z resztkami 
asfaltu. Można dojechać rowerem z Cap-
depery (20‑kilometrowy szlak rowerowy) 
lub dojść z Cala Mesquida. Miejsce 
świetne do nurkowania i snorkelingu 
(strzeżona, restauracja/bar).

  Cala Mesquida (S’Arenal de sa Mesqu-
ida) – 7 km od Capdepery, przy miej-
scowości turystyczno‑mieszkaniowej, 
masowo odwiedzana przez plażowiczów. 
Pomiędzy Cala Mesquida a Cala Agulla 
ciągnie się dzikie wybrzeże zamieszkałe 
przez największe na Balearach kolonie 
kormoranów czubatych i mew śród-
ziemnomorskich (wynajem leżaków/
parasoli, bar, Błękitna Flaga).

  Cala Moltó – zakątek przyrodniczy  
położony 3 km na północ od Cala Raja-
da. Dotrzemy tu pieszo – półkilome-
trowa trasa z Cala Agulla. Uczęszczana 
przez nudystów.

  Cala Agulla – malownicza plaża leżąca 
zaledwie 1,5 km na północ do Cala 
Rajada, w małej naturalnej zatoczce, 
otoczona skałami oraz wydmami 
porośniętymi piniami i endemicznymi 
gatunkami roślin i kwiatów (także 
ostoja ptaków). Masowo odwiedzana 
przez turystów. Jedzie się tu przez las 
sosnowy wąską drogą, którą dociera 
się na płatny parking ocieniony po-
kryciem z trzciny (strzeżona, wynajem 
leżaków/parasoli, bar/restauracja, 
Błękitna Flaga, przystań).

 Cala Agulla

Cala Rajada
Cala Rajada (także: Cala Ratjada, Cala 
Radjada) jest największą w okolicy 
miejscowością wypoczynkową założoną 
w dawnym porcie rybackim w latach 60. 
Ślad po dawnej wiosce rybackiej pozo-
stał w przyjemnym i tętniącym życiem 
centrum miasta przy przystani, gdzie 
pełno jest restauracji, barów, kawiarni. 
Infrastruktura turystyczna i plaże poło-
żone w okolicach przyciągają głównie 
turystów niemieckich. 

W 1911 r. znana rodzina finansistów ma-
jorkańskich March przekształciła dawną 

wieżę obronną Sa Torre Cega z XVI w. 
w dom muzeum sztuki Palau d’en March, 
z bajkowym ogrodem z rzeźbami współ-
czesnych artystów.

W miejscowości wypoczniemy na 
słonecznych piaszczystych plażach – 
Cala Gat (wynajem leżaków/parasoli, 
przystań) oraz Son Moll i leżącej 2 km na 
południe Sa Font de sa Cala (strzeżone, 
mają prysznice, wynajem leżaków i para-
soli, bar i są odznaczone Błękitną Flagą). 

Palau d’en March 
 � tel.: +34 679 915 597
 � www.fundacionbmarch.es
 � zwiedzanie trzeba rezerwować  

   telefonicznie

 Cala Gat

Poleć książkęKup książkę
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Capdepera
Nad tym klimatycznym miastem przy-
klejonym do wzgórza dominuje potężna 
średniowieczna twierdza  Castell de 
Capdepera, otoczona murami obronnymi. 
Droga do zamku pnie się stromymi ulicz-
kami wśród zabytkowych domów, którym 
gdzieniegdzie towarzyszą kawiarnie, 
restauracje i galerie. Dniem targowym 
w Capdeperze jest środa (8.00–13.00). 

Warto zwiedzić to ufortyfikowane miasto, 
wzniesione za panowania króla Jakuba II, 
które było strategicznym miejscem obrony 
dzikiego wybrzeża i morskiego połączenia 
z pobliską Minorką. Król, aby zachęcić 
rozproszonych mieszkańców regionu do 
osiedlenia się w twierdzy, udzielił im 
dużej pomocy finansowej oraz nakazał 
wybudować dla nich kaplicę w najwyż-
szym punkcie fortecy. Politykę zachęt 
ekonomicznych kontynuował jego syn, 
król Sancho I, który zmagał się z piratami 
rabującymi statki handlowe. W XVIII w. 
twierdza nie pełniła już funkcji obronnej, 
zostało tu zaledwie 25 domów. Rolę pro-
tektorów tutejszych mieszkańców przejęły 
zbudowane na wybrzeżu strategiczne 
wieże obronne z działami. Od tamtej 
pory zamek służył za siedzibę wojskową 
dragonów. Wojsko opuściło go w 1854 r., 
a twierdzę wystawiono na publiczny prze-
targ. Przez ponad 100 lat była prywatną 
rezydencją. W 1954 r. przeszła na własność 
miasta, które urządziło tu muzeum. 

Na terenie twierdzy zachowało się kilka 
ciekawych obiektów – wieże obronne, 
cysterna na wodę z XIV w., koszary 
wojska, a przede wszystkim gotycka 
kaplica z figurą Matki Boskiej La Verge 
d’Esperança, patronki Capdepery, która 
zgodnie z legendą w cudowny sposób 
ocaliła mieszkańców w czasie najazdu 
piratów. 18 grudnia obchodzone jest 
święto ku czci Matki Boskiej, upamięt-
niające to wydarzenie. 

Castell de Capdepera   
 � c. des Castell
 � www.capdeperacastell.com 
 � samochód można zaparkować przy  

   plaça de la Constitució lub plaça  
   de l’Orient, skąd czeka nas  
   kilkunastominutowy spacer  
   na wzgórze zamkowe

KO M U N I K A C J A

Miejscowości mają połączenia z Manacor 
(przez Artę, linia nr 411) i Portocristo (auto-
bus nr 424, tylko w sezonie). 

I N F O R M AT O R

W punkcie informacji dostaniemy 
bezpłatne mapki, informacje o plażach 
w okolicy etc. 

Cala Rajada, Centre Cap Vermell 50,  
www.ajcapdepera.net (punkt sezonowy). 

Capdepera, c. Centre 9.

N O C L E G
W Y Ż Y W I E N I E

W Cala Rajada w sezonie działa kilka-
naście hoteli i restauracji serwujących 
zwłaszcza kuchnię śródziemnomorską. 
W Capdeperze można zatrzymać się na 
posiłek w jednej z restauracji na starym 
mieście. Przy porcie w Cala Rajada 
w białym budynku z żółtymi okiennicami 
i tarasami mieści się przytulny hotelik 
rodzinny Hostal Cala Ratjada (c. Miguel 
Garau 2, www.hostalcalaratjada.com). 
Na dole działa Restaurante Bistro.  

Na rogu ulic Ciutat i Major w Capdeperze 
znajduje się Cafè Can Patilla – klimatycz-
na lokalna tawerna w starej kamienicy 
z zielonymi okiennicami, ulubione miej-
sce spotkań towarzyskich mieszkańców. 

Canyamel  
i Coves d’Artà
Nieduża miejscowość wypoczynkowa 
Canyamel wraz z położoną na południu 
osadą willi i domków letniskowych Costa 
de Canyamel przyciągają turystów głównie 
ze względu na położone w pobliżu jaskinie 
Coves d’Artà i ładną widokową plażę Platja 
de Canyamel (strzeżona, wynajem leżaków/
parasoli, prysznice, Błękitna Flaga).  

W drodze na wybrzeże zobaczymy średnio-
wieczną wieżę obronną Torre de Canyamel, 
z XIII w., przy której mieści się rustykalna 
Restaurante Porxada de Sa Torre. 

Torre de Canyamel   
 � ctra Artá – Canyamel km 5

 Coves d’Artà
Jaskinie krasowe Coves d’Artà, położone 
na cyplu Cap Vermell, należą do najbar-
dziej znanych na wyspie. Szczególnie 
imponująca jest ogromna sala, zwana 
Vestíbulo, pełna stalagmitów, stalaktytów 
i stalagnatów. W pobliżu znajduje się 
parking, z którego schodzi się do wejścia. 
Jest tu bar ze słodyczami i napojami. 

Coves de Artà
 � ctra de las Cuevas; 
 � do jaskiń można przypłynąć  

   statkiem z Cala Rajada
 � www.cuevasdearta.com

 Coves d’Artà

Poleć książkęKup książkę

http://bezdroza.pl/rf/bemat4
http://bezdroza.pl/rt/bemat4
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http://program-partnerski.helion.pl
http://bezdroza.pl/rt/bemat4



