Aktivity na ostrově
Ostrov Mallorca nabízí nepřeberné množství aktivit, které zde můžete vykonávat. Jsou
zde zábavní parky (vodní, zvířecí, adrenalinové), muzea, historické památky, přírodní
rezervace, hory, kaňony, jeskyně, můžete si udělat výlet lodí, horkovzdušným balonem,
nebo vyzkoušet různé vodní sporty, jsou zde celoroční podmínky pro turistiku a spousta
krásných pláží k prozkoumání.
V případě zájmu zajistíme individuální nebo skupinové výlety, vstupenky, česky mluvícího
průvodce.

Nejatraktivnější
Palma aquarium
Nachází se asi 10km od metropole
Palma de Mallorca.
Nabízí

návštěvníkům

55

akvárií

s obsahem 5 milionů litrů slané vody
a

různých

druhů

živočichů

ze

Středozemního moře, Atlantiku,
Pacifiku i Indického oceánu.

Marineland
Delfinárium a zoologická zahrada s expozicemi
tučňáků, plameňáků, papoušků, lachtanů, akvárií a
terárií. Jedná se však především o každodenní
show cvičených delfínů, lachtanů a papoušků.
Najdete ho na západním
v letovisku Portal Nous.

Western Water park
Vodní park ležící v letovisku Magaluf na západním pobřeží ostrova.

Vodní svět Hidroparc Alcúdia
Najdete na okraji letoviska Port d´Alcúdia v severní části
ostrova, nadchne svou velikostí i rozmanitostí jednotlivých
atrakcí, každý rok přináší něco nového a neustále se rozšiřuje.
Zabírá plochu 40 tisíc metrů čtverečních.

pobřeží

ostrova

Hrad Castell de Bellver
Bývalý královský hrad Castell de Bellver (“Krásný výhled”)
se tyčí nad historickým centrem města Palma de Mallorca,
na které poskytuje skutečně nádherný výhled. V přízemí
hradu

je

umístěno

Městské

historické

muzeum,

prezentující historii hlavního města Mallorky.

Katedrála Panny Marie
Katedrála Panny Marie v mallorském hlavním městě
Palma de Mallorca, nazývaná také La Seu je jedna
z

největších

gotických

katedrál

v

Evropě,

pocházející z roku 1230. Patří mezi kulturní
památky na území Španělska a od roku 1931 je
zapsaná na seznamu Bien de Interés Cultural.

Mořské jeskyně
Pro milovníky dobrodružství a neobyčejných zážitků doporučujeme návštěvu mořských jeskyní ve
východní části ostrova.

Mys Formentor
Na dva kilometry široký „poloostrov“ Cap de
Formentor,

nejsevernější

místo

ostrova.

Dostanete se zde po silnici z přístavu Puerto
de Pollença. Z konce výběžku, kde se tyčí
maják, je v jasných dnech možné rozeznat
nedalekou Menorku a kochat se pohledem na
pobřeží a zátoky Mallorky.

Magická zátoka Calobra
Zátoku Calobra musí vidět každý, kdo touží po romantických
západech slunce, překrásné krajině a osvěžujícím koupání na
oblázkové pláži, ze které můžete nakouknout 200 metrů
dlouhými tunely do divoké rokle Torrent de Pareis.

Podzemní skvost Dračí jeskyně
Nechte se okouzlit hudební a světelnou show v
podzemí. Dračí jeskyně se ukrývají na východním
pobřeží blízko přístavu Porto Cristo. Uvnitř jeskyně
vás čekají různé krápníkové útvary a podzemní síně vytvořené přírodou. Tento unikátní komplex
krápníkového království se rozkládá na ploše 2 kilometrů. Jezero Martel s délkou 177 metrů je
považováno za jedno z největších na světě umístěných v podzemní jeskyni.

Přírodní park Mondragó
Nádherné pláže, potoky, husté lesy a kouzelné
pobřeží

s

bohatství
jihovýchodě

romantickými
přírodního
Mallorky,

zátokami

parku
asi

3

vytvářejí

Mondragó

na

kilometry

od

historického městečka Santanyí. Většina turistů
sem jezdí především kvůli legendární pláži Cala
Mondragó, kterou pokrývá jemný písek pozvolna
klesající do průzračně čisté vody.

Půvabné město Sóller
Sóller se rozkládá kousek od severozápadního pobřeží
Mallorky – s přístavem Port de Sóller ho spojuje 5 kilometrů
dlouhá historická tramvajová linka. Opačným směrem lze v
jízdě

pokračovat

historickým

vláčkem,

který

po

27

kilometrech dosáhne metropoli Palma de Mallorca. Čeká tady
na vás také zajímavá architektura a známá botanická zahrada
Jardí Botanic.

Playa de Muro
Krásná přes 8 kilometrů dlouhá písečná pláž, která se
táhne při pobřeží zálivu Alcúdia od letoviska Can Picafort
směrem na sever k Port de Alcúdia. Pobřeží je mělké, velmi
pozvolna se svažující do tyrkysového moře.

Vyhlídkový let horkovzdušným balonem
Vzneste se do výšky několika set metrů a užijte si romantiku v oblacích. Nechte se unášet větrem
vstříc novým obzorům z doposud neznámé perspektivy. Vyhlídkový let horkovzdušným balónem vás
zanese na místa, která vás okouzlí, a zažijete dech beroucí podívanou při přeletu nad ostrovem.

Canyoning
Canyoning je sport, kdy se prostupuje koryty horských říček,
potoků a úzkých soutěsek shora dolů. Kombinuje slaňování skalních
stěn a vodopádů s plaváním tůněmi, skákání do tůní, sjíždění
přírodních tobogánů a skluzavek, prodírání se mezi obřími balvany.
Užijete si nádhernou přírodu a fascinující zákoutí, která se v
kaňonech vyskytují, jež běžný turista nemá šanci poznat.

Tenisová akademie a muzeum Rafaela Nadala

V městě Manakor objevíte interaktivní muzeum, kde
sport se stává vášní. Dobrodružství v jedinečném
prostoru,

který

je

vybaven

nejmodernějšími

technologiemi. Dvě patra plná zážitků, emocí, učení a
zkušeností od tenisové hvězdy a mallorského rodáka
Rafaela Nadala.

v letovisku Cala Ratjada, Canyamel – Capdepera

středověký hrad Castell de Capdeperra, maják Faro de Capdepera
s krásnými výhledy do okolí

Jeskyně Cuevas de Arta

Torre de Canyamel

treky kolem pobřeží – přírodní rezervací Llevant

potápění, šnorchlování, surfování, paddleboarding, golf, cyklistika, výlety
lodí

Pláže v Capdepera

Cala Agulla

Cala Gat

Font De Sa Cala

Son Moll

Cala Mesquida

Canyamel

