LIFESTYLE & TRAVEL

Gimme

Heerlijke baaitjes,
hebberigmakend
design en goddelijke
tapas: het Spaanse
eiland Mallorca is een
parel. Geloof ons, na
één week wil je echt
nog niet naar huis.

Mallorca
more
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LIFESTYLE & TRAVEL
Bij Livingdreams
komen al je woondromen tot leven.

Viveca verkoopt
vintage design
vanuit een garage.

Cozy en relaxed:
home hotel The Pink
Pepper Tree.

Bij conceptstore
bconnected kun je
uren (woon)shoppen.
Hotel Puro:
stylish met een
bohemien touch.

ETEN AAN HET STRAND
• In het zuiden van het eiland vind je Bay
Illetas, hier kun je heerlijk duiken of
genieten van een massage bij Bodhana
Wellness Centre. Loungen en lunchen
doe je er bij het mediterrane restaurant
en beachclub Balneario Illetas.
balnearioilletas.com
• In het zuidwesten van Palma ligt het
Monaco van Mallorca: het haventje
Puerto Portals bij het dorpje Portals
Nous. Langs de luxe jachten en de vele
restaurantjes loop je richting een gezellig
strand met zonnebedden. Aan het einde
van de dag sluit heel hip Mallorca hier
de dag af bij Roxy Beach. Cocktails
en muziek, lekker no-nonsense met de
voeten bungelend in het water.
• Bij Ponderosa Beach op Playa de
Muro geniet je met je tenen in het zand
van de heerlijke mediterrane keuken,
goddelijke cocktails en goede muziek.
poderosabeach.com
• Vlak bij het oude dorpje Alcúdia vind
je het baaitje S’Illot. Op het terras van
S’Illot de la Victoria geniet je van
een prachtig uitzicht. Tip: ga vlak voor
zonsondergang!
• Picture this: een romantisch kiezelstrandje met helder turquoise water;
dat is Cala de Deià in het westen van
Mallorca. Hier beleef je het echte zon-,
zee- en strandgevoel. Lunchen doe je in
visrestaurant op palen Ca’s Patro March
(Carrer sa Cala 16, Deia).

Verse lokale
producten bij
Mallorca Delicatessen.

Na de stadswandeling
plof je neer op
het museumterras met
uitzicht over
de haven
• Verspreid over het hele eiland vind
je de hippe koffiebars van Fibonacci en
Cappuccino. Hier ben je verzekerd van
een heerlijk bakkie op een goede locatie.
• In Palma stad zit de hipster coffee &
lunchtent La Molienda. Hier drink je eerlijke koffie, waar maandelijks wisselende
koffiebranders hun bonen voor mogen
leveren (Carrer del Bisbe Campins 11)
• Likeur, jam, nootjes… Mallorca Deli
catessen is dé keten voor Mallorcaanse
delicatessen, die je over het hele eiland
vindt. mallorcadelicatessen.com
• Wat je zeker mee naar huis wilt nemen
na een Mallorcatripje is het heerlijke
zeezout. Koop het direct bij de bron:
de zoutbedden in natuurgebied Salinas
d’Es Trenc. salinasdestrenc.com
• Geen vakantie compleet zonder ijs, toch?
Bij Amorino in Palma stad maken ze er
een waar bloemstukje van. amorino.com
Voor ijs op een stokje in alle smaken moet
je naar gelateria Stecco Natura (Carrer
dels Oms 20).

FOODSHOPPEN

WOONSHOPPEN

• In Santa Maria, in een prachtig
groot koloniaal pand met binnentuin
huist conceptstore Livingdreams. In dit
door een Zwitser opgezette concept met
‘customized furniture’ komen wonen,
eten en genieten samen. livingdreams.es
• Bij Bistro 19 kun je heerlijk loungen en
in de tuin eten (Plaça Hostals 19, Santa
Maria del Camí).
• Kaasjes, olijven, olie… Overal op
Mallorca zijn markten en overdekte foodhallen. Bij Mercat Olivar in Palma de
Mallorca (Palma stad) kun je uren rond
struinen tussen de lekkerste regionale
specialiteiten. mercatolivar.com

• Rond de Promenade du Borne, in het
centrum van Palma, zit een aantal leuke
woonwinkels. Rialto Living huist in een
oud stadspaleis op Carrer de Sant Feliu.
Hier vind je kunstige gifts, schilderijtjes,
vazen en andere fijne hebbedingen.
rialtoliving.com
• Een paar meter verderop in de de straat
zit Gerhardt Braun Gallery, verspreid
over meerdere panden. Meubels, kleding
en kunst – you name it. gb-gallery.es
• Bij Estilo Sant Feliu aan de Carrer de
Sant Feliu verkopen ze prachtig geweven
stoffen met typische Mallorcaanse print.
• In een zijstraatje linksaf vind je een
>

De Haïtiaanse chef
Emilio Innobar serveert
heerlijk fusionfood.
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Tapas eten met
je voeten in
het zand &
zwemmen in de
blauwe zee

Finca S’Almudaina is
een oase van rust
midden op het eiland.

In de arty wijk Santa
Catalina vind je veel
fijne winkels, zoals
bconnected.

rij oude garageboxen. Bij vintage design-
winkel Viveca kun je terecht voor de
ultieme mediterrane look voor
je huis. Carrer de Sant Feliu 17
• In de garagebox van Zunray wordt
yogales gegeven, en je kunt er de mooiste
yogaspulletjes kopen. zunray.com
• Als je doorloopt richting de kathedraal
kom je op Carrer de Montenegro 3 bij
Sluiz., een woonwinkel van Nederlandse
eigenaren met een gelijknamige winkel
op Ibiza.
• Onderweg naar het moderne museum
loop je langs glaswinkel Gordiola, waar
het prachtige Mallorcaanse blauwe glaswerk te koop is. gordiola.com
• Aangekomen bij museum Es Baluard
– met binnen en buiten prachtige moderne
kunst – rust je even uit van je stadswandeling op het terras van het gelijknamige
restaurant. Je kijkt hier prachtig uit over
de haven van Palma stad. esbaluard.org
• In de wijk Santa Catalina bruist het
van de upcoming winkels en restaurants.
Zoals de conceptstores bconnected van
designer en interieurarchitect Christina
Leja. Hier shop je voor je huis, maar ze
hebben ook vintage kleding, chocolade
en holistic food. Een perfecte mix van
strak design en warme, natuurlijke items.
bconnectedmallorca.com

LUNCH & DINER
• In het dorpje Santa Maria del Camí
ligt het typisch Mallorcaanse restaurant
Sa Sini. Probeer hier een van de zelf
gemaakte taarten of andere zoetigheden.
cellersasini.net
• Voor fusionfood ga je naar restaurant
Emilio Innobar in Palma de Mallorca.
Het eten is verfijnd en smaakvol; de Haïtiaanse chef Emilio staat bekend om zijn
ceviche (in zuur ‘gegaarde’ vis) en om zijn

eigen wijnlabel. emilioinnobar.com
• Op weg van Palma naar Manacor ligt
Es Pontet, waar je biologische producten
direct van het land heerlijk bereid op je
bord krijgt. Lokale producten zijn hier ook
te koop, net als de prachtige, door eigenaresse Silvia gemaakte, keramieken schaaltjes en borden. espontet.com

FINCA’S & HOTELS
• In Palma stad ligt Hotel Puro, een
klein boutiekhotel met een bijbehorend
restaurant, welness spa en een verderop
gelegen beachclub. purohotel.com
• Midden op het eiland runt de Nederlandse Michele haar Finca s’Almudaina, met
sauna en zwembad. Hier kun je met grote
groepen voor een kleine prijs logeren.
Omdat Mallorca echt een eiland is voor
fietsers en wandelaars, zit er bij de finca
ook een cycling café: White Rock Red
Dot. fincasalmudaina.com
• The Pink Pepper Tree is een klein,
huiselijk hotelletje in het noorden van
het eiland. Het heeft acht kamers, een
zwembad en een binnentuin.
thepinkpeppertree.com
• Het eiland in stijl verkennen? In
Valldemossa, vlak bij het klooster waar
Chopin nog heeft gecomponeerd, vind je
Ducks United. Hier huur je een 2CV
(lelijk eendje), kever of andere oldtimer. In
de bijbehorende B&B met uitzicht op de
prachtige kerktoren kun je ook overnachten. ducksunited.com
• In het binnenland, met prachtig uitzicht
over het landschap, ligt Osa Major, een
‘boutique homestay’ met B&B van de
Nederlandse Brenda Ooteman. Hier
moet je zijn voor heerlijke cleansings,
meditations, detox en yoga retreats.
osamajor.com
• Heerlijk luxe logeren in het centrum
van Palma de Mallorca? Ga dan naar het
centraal gelegen Boutique Hotel Can
Alomar. Het dakterras heeft een prachtig
uitzicht over de stad en het rooftop
restaurant De Tokio a Lima is top.
boutiquehotelcanalomar.com

ZIN IN EEN
WEEKJE
MALLORCA?

8 dagen
vanaf
€ 699 p.p.

Zelf aan de tapas in een goddelijk
baaitje op Mallorca? Met deze Marie
Claire reis zit je straks heerlijk acht
dagen in Cala d’Or. In een fijn hotel,
op basis van halfpension.
Je verblijft zeven nachten in Hotel SENSIMAR Rocador,
pal aan één van de mooiste stranden van het gezellige
Cala d’Or. Een ideale en relaxte plek voor koppels of
vriendinnen, waar je alleen andere volwassenen tegenkomt.
De kamers van Hotel Rocador zijn stylish en trendy ingericht.
En het centrum met veel gezellige restaurants en barretjes
ligt op loopafstand.
Dit krijg je allemaal
• Retourvlucht Amsterdam-Mallorca met TUIfly
• Luchthavenbelasting/brandstofheffing
• 7 x overnachting in SENSIMAR Rocador o.b.v. halfpension
• Welkomstcocktail en tapas bij de bar*
• Een fles Cava op de kamer*
• Gratis toegang tot de Wellness.
*Alleen geldig in de maanden september en oktober
Dit is exclusief: bijdrage calamiteitenfonds à € 2,50 per
boeking, boekingskosten à € 20 per online boeking, € 25
per telefonische boeking en € 29,50 per reisbureauboeking,
eventuele vlucht- en brandstoftoeslag.
Boeken
Deze reis is te
boeken in de
periode van
1 juli t/m 22
oktober 2016
(aankomst
dagelijks). Voor
meer informatie
en boekingen
ga je naar
www.tui.nl/
marieclaire,
bel je met TUI:
0900-8847
(€ 0,70 per
gesprek) of
ga je langs bij
een TUI winkel
in de buurt.
Op deze reis
zijn de ANVRen SGR voorwaarden van
toepassing.

Een stukje Nederland op Mallorca:
woonwinkel Sluiz.
Villa Osa Major heeft
alles voor een zen
vakantie, van yoga
retreats tot dít uitzicht.

