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Majorka 
„Niebo jak turkus, morze jak lazur, góry jak szmaragd, powietrze jak w niebie” – tak pisał o Majorce Chopin.  

Można tu odnaleźć spełnienie marzeń o idealnych wakacjach. Krystalicznie czyste Morze Śródziemne, zatoki 

wdzierające się w głąb lądu, otwartość i gościnność Majorkańczyków  

to największe zalety tej pięknej wyspy.  

 
 

Czas przelotu: Polska-Palma de Mallorca – 3 godz. 

Czas lokalny: czas polski. 

Język: hiszpański, można się też porozumiewać w języku angielskim. 

Waluta: Euro 

Napięcie: 220 V. 

Plaże: wstęp bezpłatny, wypożyczenie leżaka i parasola – ok. 8 EUR/dzień 

Najczęściej Zadawane Pytania 

 

Czy przy wyjeździe na Majorkę potrzebuję wizę? 
Wizy nie są wymagane dla osób odwiedzających Majorkę w celach turystycznych nie dłużej 

niż 90 dni. Ze względu na to iż Hiszpania podobnie jak Polska jest państwem członkowskim 
UE podczas podróży wymaganym dokumentem jest dowód osobisty lub paszport. Należy 
pamiętać, że osoby, które podróżują z paszportem muszą mieć ważny ten dokument 

minimum 3 miesiące od powrotu do kraju. 

 

Czy powinienem się szczepić?  

Żadne szczepienia ochronne nie są wymagane, jeśli nie przyjeżdża się z miejsc objętych 
jakąkolwiek epidemią. 

 
Czy na Majorce jest bezpiecznie? 
Na wyspie jest stosunkowo bezpiecznie, a napady na turystów są rzadkością. Najczęstszą 

formą przestępczości wobec obcokrajowców to: 
- kradzieże wartościowych rzeczy z plaży, z wypożyczonych samochodów  

Aby nasz urlop był w pełni udany należy zachować kilka środków ostrożności: 
- rzeczy wartościowe zostawiać jedynie w hotelowym sejfie: pieniądze, dokumenty, bilety 

lotnicze, karty kredytowe itd.; 
- zrobić ksero dokumentów tożsamości i z nimi poruszać się po mieście; 
- torbę zawsze należy mieć przewieszoną przez ramię i zamkniętą; 

- nie trzymać pieniędzy w kieszeniach, do których jest łatwy dostęp; 
- unikać nieoświetlonych ulic. 

 
Jakie jest napięcie elektryczne i wtyczki? 

Napięcie w sieci wynosi 220 V. Nie ma konieczności zakupu  adaptera do gniazdek. 
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Jak poruszać się po wyspie? 

  

Wynajem samochodu                                                                                                   

Samochód wynająć może każdy kto posiada polskie prawo jazdy kategorii B. Przed 
wypożyczeniem warto zrobić rozeznanie w kilku miejscowych punktach. Ceny między 

różnymi wypożyczalniami mogą różnić się nawet o 50% dla tej samej klasy samochodu. 
Bardzo ważne aby przed wypożyczeniem dopytać o ubezpieczenie. Niektóre wypożyczalnie 

nie ubezpieczają kół, lusterek oraz szyb. Ceny zależą od standardu samochodu oraz 
zdolności negocjacyjnych wypożyczającego. Wypożyczenie samochodu zaliczanego do 
niższej klasy to około 20 – 25 euro za dobę, za samochód klasy wyższej zapłacić należy 

około 40 euro za dobę. Zasadą przy wynajmie jest odbiór samochodu z pełnym bakiem 
(przy odbiorze auta pobierana jest opłata za paliwo – koszt paliwa ) i oddanie auta z 

maksymalnie pustym bakiem, ponieważ koszt niewykorzystanego paliwa nie jest zwracany. 
Mapy wyspy dostaniemy przy wypożyczeniu samochodu. Możemy też o nie zapytać w 

punktach sprzedaży wycieczek.  
 

Komunikacja publiczna                                                                                          

Komunikacja na wyspie działa bardzo sprawnie. Pozwala na bezproblemowe poruszanie sie 
zarówno po samej Palmie jak i pomiędzy miejscowościami. Autobusy jeżdżą często nawet do 

późnych godzin nocnych. Trasy są dobrze oznaczone, a autobusy jeżdżą często nawet do 
późnych godzin nocnych. Koszt jednorazowego przejazdu to 1,20 euro.  
 

Drogi na Majorce                                                                                                         
Drogi na Majorce są bardzo dobrze utrzymane. Pomiędzy większymi miejscowościami 

prowadzą drogi ekspresowe a nawet autostrady. Jeśli jednak zboczymy z najbardziej 
uczęszczanych tras musimy sie liczyć z nieco niższym standardem. Takie drogi są często 

bardzo wąskie i kręte. Oznakowanie dróg również jest dobre i nawet bez nawigacji nie 
powinniśmy mieć problemu z dotarciem do celu. 
 

Jaka religia obowiązuje? 
Większość mieszkańców stanowią katolicy. We wszystkich niemal miejscowościach 

turystycznych łatwo odnaleźć kościół, w którym w niedziele odprawiane są nabożeństwa. 
 

Kiedy najlepiej wybrać się na Majorkę? 
Sezon turystyczny trwa zazwyczaj od połowy maja do końca września, kiedy panuje tu 
prawie bezdeszczowa pogoda, a temperatura przekracza 25 C. W pozostałych miesiącach 

jest dość dużo opadów. 

 



Jakie plaże są na Majorce? 
Majorka ma bardzo zróżnicowany krajobraz jednak większość plaż w najpopularniejszych 

kurortach jest piaszczysta, bądź piaszczysto-żwirowa w niektórych kurortach wschodniego 
wybrzeża. Wyjątek stanowią plaże zachodniego wybrzeża, których ze względu na klifowe 

wybrzeże jest niewiele, a jeśli występują są małe i przeważnie kamieniste lub żwirowe. Plaże 
zatoki Palma są najlepiej zagospodarowane rekreacyjnie – znajduje się tam wiele 

wypożyczalni sprzętu do sportów wodnych jak i wiele szkół nurkowania czy windsurfingu. 

 

Jaka waluta obowiązuje na Majorce jakie są orientacyjne ceny? 
W Hiszpanii od 2002 r. obowiązuje wspólna dla całej Unii Europejskiej waluta – Euro. 

Konsekwencją tego są nieco wyższe ceny niż w Polsce, zwłaszcza jeżeli chodzi o posiłki w 
restauracjach. Mimo dużej dostępności owoce morza należą do najdroższych morskich 
specjałów, jednak w większości miejscowości jest wiele niewielkich tawern gdzie można 

spróbować taniej regionalnych potraw 

Gdzie i jakie pamiątki kupić na wyspie? 
Charakterystyczną pamiątką z Majorki są sztuczne perły z Minacor, wyroby garncarskie i 
skórzane oraz dmuchane szkło. Przywożone stąd są również wszelkiego rodzaju hafty, 

miejscowe wina oraz obrazy miejscowych malarzy, które po rozsądnych cenach dostępne są 
na targowiskach. Zabytkowe wiatraki (molinos) -  kiedyś służące do pompowania wody albo 

mielenia ziarna, a dzisiaj charakterystyczny symbol krajobrazu wyspy. Siurells - gliniane 
figurki z gwizdkiem zamiast ust, sprowadzone podobno przez Fenicjan. Wyrabiane są 

ręcznie, pokrywane wapnem i kolorowymi znakami. Poza tym słynna jest ceramika 
zdobiona arabskimi ornamentami lub scenkami folklorystycznymi. Produkowana jest w 
dwóch miejscach: Manacor i Felantx. Hierbas - ziołowy alkohol zawierający anyż, tymianek 

i odmianę mięty (herba bona). Sobrassada - to jedna z najbardziej znanych kiełbas na 
Balearach. Posiada oficjalnie chronioną nazwę i oznaczenie geograficzne: Protegida 

Sobrasada de Mallorca. Ensaimada -  słodka bułeczka w kształcie spirali. Masia Boucle de 
Reserva - wino z południowo-zachodniego wybrzeża Majorki. Palo - gęsty, słodki syrop 

przyrządzony z cukru, kory drzewa chinowego i gencjany. Obniża gorączkę i działa 
łagodząco na żołądek. 

Sklepy z pamiątkami znajdują się praktycznie wszędzie. Do wyrobów lokalnych jakie warto 
ze sobą zabrać do domu zalicza się: 

Siesta czyli popołudniowa przerwa jest  zwyczajem w całej Hiszpanii. Trzeba pamiętać, że w 
godzinach 14:00-16:00 większość sklepów oraz punktów usługowych i często również 

restauracji może być nieczynna. W popularnych miejscowościach turystycznych przez 
wzgląd na turystów odchodzi się coraz częściej od tej tradycji. 

Przykładowe zwroty: 

Buenas tardes - Dzień dobry (po południu) Buenas noches - Dobry wieczór / Dobranoc 

Donde estan los servicios¢- Gdzie są 

toalety? 

Que hora es¢- Która jest godzina? 

No le entiendo - Nie rozumiem Pana/Pani De donde sale el autocar...¢ - Skąd odjeżdża 
autobus do...? 

Por favor, ayudeme - Proszę mi pomóc. La cuenta por favor - Poproszę o rachunek. 

Cuanto cuesta¢ - Ile kosztuje? Hablo solo un poco de..-Nie mówię dobrze po.. 



Necesito un medico - Potrzebuję lekarza. Buenos dias - Dzień dobrym 

HolaĄ - Cześć, witaj! Hasta la vista / Adios - Do widzenia 

Hasta luego! / Hasta pronto! - Do 
zobaczenia 

Si /No - Tak / Nie 

No hay de que- Nie ma za co  Perdon - Przepraszam 

Como dice / dices?- Słucham? Por favor / Gracias - Proszę / Dziękuję 

 

Jaka jest kuchnia? 
Różnorodność regionalna, bogactwo smaków i aromaty hiszpańskiej kuchni sprawiają, że 

stała się ona jedną z najlepszych i najbardziej cenionych na świecie. Odmienność w menu 
można zauważyć nie tylko porównując potrawy regionów nadmorskich, równinnych czy 

górskich, ale także między danymi prowincjami a nawet sąsiednimi miastami. W wielu 
regionach, głównie centralnych pojawia się kilka takich samych potraw 
jak gazpacho (chłodnik) czy ajo-arriero (duszony słony dorsz), ale jest wiele kuchni, które 

tylko w swoim regionie kultywują stare tradycje kulinarne. W przypadku Balearów stara, 
tradycyjna kuchnia przez wiele lat pozostawała niedoceniona, a w menu serwowano 

głównie potrawy popularne w kontynentalnej części kraju i kuchnię międzynarodową. Kiedy 
pod koniec ubiegłego wieku nasilił się powrót do korzeni i odrodzenie kulturowe sięgnięto 

po zapomniane przepisy. Pojawiły się dwa główne nurty sztuki kulinarnej: tradycyjna 
kuchnia bazująca na prostych składnikach, które dostarcza wyspa i morze oraz tzw. 
Nouvell Cuisine – wyrafinowana kuchnia bazująca na tradycjach katalońskich, do której 

dodawane są egzotyczne składniki, jak mięso węża, czy nowe przyprawy. 
Cechą charakterystyczną wszystkich kuchni regionalnych jest zamiłowanie do świeżości 

oraz mieszania warzyw z mięsem. Również Majorka posiada wiele dań bazujących na mięsie 
– głównie wieprzowym oraz warzywach z dodatkiem aromatycznych ziół. Drób jest 

zarezerwowany na specjalne okazje i święta. Popularnymi daniami są - frit mallorqui – 
smażone z ziemniakami podroby  podawane tradycyjnie po świniobiciu, soupa 

mallorquinas – rosół z dużą ilością warzyw i pokrojonym chlebem, a w lecie najczęściej 
zamawiany jest tumbet – potrawa ze smażonych pomidorów, papryki, bakłażanów i 

ziemniaków. Pochodząca z Walencji popularna paela również znalazła tu swój odpowiednik 
– arroz brud – ryż smażony z warzywami i mięsem, ale zamiast dodawać do niego owoce 

morza, wyspiarze dodają dziczyznę. Do starych tradycji kulinarnych należy capo al Rei en 
Jaume – kapłon (młody kogut) w stylu króla Jakuba nadziewana jabłkami, rodzynkami i 

tarta bułką. Miejscowym specjałem jest również kiełbasa sobrasada wyrabiana z drobno 
zmielonej wieprzowiny zabarwianej na czerwono papryką pimenton. 
Niezwykle popularne w Hiszpanii, jak i na wyspach są tapas – przekąski serwowane do 

wina, piwa czy jako niewielki danie między głównymi posiłkami.  
Hiszpańskie wina znane są na świecie od wielu stuleci. Produkcja wina na Majorce 

przeżywa właśnie swoje odrodzenie po pladze filoksery (mszycy), która spustoszyła tutejsze 
winnice pod koniec XIX w. Najbardziej znaną odmianą tradycyjnych win są trunki 

pochodzące z Binissalem, których produkcja opiera się na miejscowej odmianie winorośli. 
Warto też spróbować wina z Algaidy, gdzie z naturalnej uprawy winorośli Chardonnay 
produkowana jest miejscowa odmiana katalońskiej Cavy. 

Po brytyjskiej okupacji pozostał tu dobrej jakości dżin, który podawany jest na Majorce z 
lemoniadą i nosi nazwę pomada. Dużą popularnością cieszą się majorkańskie likiery palo (z 

nasionami chleba świętojańskiego) oraz herbes (z ziołami). 
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Co warto zwiedzić? 

 
Valldemossa – jest najwyżej położonym miasteczkiem 

Majorki i kojarzona jest głównie z  mieszkającymi tu w 
połowie XIX w. Fryderykiem Chopinem i George Sand. 
Zamieszkali oni w skromnej celi klasztoru Celestynów, 

jednak właśnie tą niewielką, cichą miejscowość 
kompozytor nazywał "najpiękniejszym miejscem na 

ziemi". Zwiedzając miejscowość warto zajrzeć do 
chopinowskiej "celi" w klasztorze Reial Cartoixa, gdzie 

wystawione są jego rękopisy oraz pobliskiego Palau del 
Rei Sanc, gdzie cyklicznie odbywają się koncerty 
fortepianowe. W Valldemossie urodziła się też jedyna święta Majorki – Catalina Tomas – 

zakonnica kanonizowana w 1935 r. Na licznych kaflach znajdują się napisy: "Święta 
Katalino, módl się za nami". 

 
 Sa Dragonera – wyspa położona naprzeciw zachodniego krańca Majorki, która słynęła jako 

jedna z większych baz pirackich, między innymi siedzibę miał tu słynny korsarz – 
Barbarossa. Dziś teren wyspy objęty jest terytorium parku narodowego, gdzie chronione są 
ptaki wędrowne i duża kolonia sokołów skalnych. Na wyspie znajduje się malownicza 

latarnia morska, z której podziwiać można wybrzeże Majorki. 
 

 
Deia – niewielka, malownicza, nadmorska miejscowość 

położona u stóp góry Teix, która  urzeka domkami 
krytymi ceramiczna dachówką i zielonymi okiennicami. 
Uważana była za schronienie artystów, a najbardziej 

znanym był mieszkający tu od lat 60. ubiegłego wieku 
poeta Robert Graves, który uwiecznił Majorkę w kilku 

dziełach (m.in. "Dzikie Oliwki"). 
 

 
 Fornalutx – uważana jest za jedna z najpiękniejszych 
miejscowości Majorki, gdzie dzięki położeniu na górskim 

zboczu, z którego rozciąga się widok na gaje 
pomarańczowe. Droga wiodąca z miasteczka do Soller i 

dalej do Coll de Soller dzięki ostrym zakrętom uważana 
była za najbardziej niebezpieczną na Majorce. W 1997 r. 

otworzono jednak tunel, którym można dojechać do stolicy 
wyspy w 20 minut. 
 

 
Bunyola – niewielka miejscowość słynąca z mauretańskich ogrodów Alfabia, których 

najciekawszymi elementami są: pergola z 72 kolumnami, stawy liliowe, drzewa bambusowe 
i gaje cytrusów. 

 
Lluc – niewielka miejscowość, która od kilku stuleci jest 
celem pielgrzymek. Według  legendy, arabski pastuszek 

nawrócony na chrześcijaństwo podczas spaceru z mnichem 
znalazł w jaskini figurkę Maryi. Mimo, ze trzykrotnie 

umieszczana była w tutejszym kościele, zawsze jakimś 
cudem wracała do jaskini, gdzie ostatecznie wybudowano 

dla niej kaplicę. W XVII w. postawiono tu barokowy kościół, 
a figurkę ozdobiono drogimi kamieniami i złotą koroną, 
którą zrabowano wkrótce po tym. Miejscowi rybacy wyłowili 

ja z morza, co również uznano, za cud. 



 
 Minacor – drugie największe miasto Majorki 

skoncentrowane głownie na przemyśle, jednak powodem, 
dla którego często odwiedzane jest przez turystów jest 

słynna na świecie wytwórnia pereł Majorica. Nie należą do 
najtańszych, ale podobno nie sposób ich odróżnić od pereł 

pozyskiwanych w sposób naturalny. 
 
 

Jaskinie Arta – znajdują się na wschodnim wybrzeżu 
między Cala Millor a Cala Ratjada i uważane są za jedne z najpiękniejszych w Hiszpanii. 

Wapienne nacieki tworzą tutaj wspaniałe stalagmity i stalaktyty osiągające długość do 20 
m, a oświetlone wieloma kolorami sprawiają, że zwiedzając przenosimy się do bajkowej 

krainy. Podobno właśnie te jaskinie zainspirowały Juliusza Verne'a do napisania "Podróży 
do wnętrza Ziemi". 
 

 
Ogrody Botanicactus – jeden z największych w Europie 

ogrodów botanicznych, gdzie poza  gatunkami 
występującymi na wyspie znajduje się tu tzw. Pustynia 

sukulentów gdzie podziwiać można 12 tys. kaktusów 
różnych gatunków. W skład ogrodu wchodzi również 
największe na Majorce jezioro wykorzystywane do 

nawadniania ogrodu podczas przeciągających się suszy. 
 

 

Palma Aquarium 
Ten wyjątkowy park morski liczy 55 akwariów, w których 

zobaczymy blisko 700 gatunków fauny i flory Morza 
Śródziemnego oraz Oceanu Indyjskiego, Atlantyckiego i 
Spokojnego, w tym liczne gatunki korali, koniki morskie, 

raje, meduzy, olbrzymie żółwie oraz drapieżne rekiny, na 
czele z żarłaczem tygrysim. Obiekt składa się z kilku części 

tematycznych, z których największą atrakcją jest wielkie 
akwarium zwane Gran Azul (wielki błękit), największe w 

Europie, z 3,5 mln l wody morskiej. Można podziwiać 
podwodny świat, siedząc wygodnie na poduszkach. Akwarium organizuje też dodatkowe 
atrakcje dla dzieci i dorosłych. Za 75 EUR dziecko może wraz grupą rówieśników 

przenocować w wielkim akwarium w towarzystwie... rekina (oferta nazywa się „Dobranoc, 
rekinie” i obejmuje także kolację i śniadanie). Nurkowanie w akwarium z rekinem kosztuje 

200 EUR. 
 

Alcudia 
Przepiękne i warte odwiedzenia miasteczko w północnej 
części Majorki. Obfituje w liczne zabytki oraz niezwykłej 

urody wąskie uliczki, które tworzą niesamowity klimat 
tego starego miasta. Warto zarezerwować sobie dłuższą 

chwilkę na "poszwędanie" się uliczkami starego miasta. 
Wokół zabytkowej części miasta piętrzą się średniowieczne 

mury obronne które zostały częściowo udostępnione do 
zwiedzania. Warto odszukać wejścia na ich koronę, aby 
spojrzeć na Alcudię z nieco innej perspektywy.  
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Palma de Mallorca 
Stolica wyspy i największe miasto całych Balearów. 

Oprócz pięknych plaż, mnóstwa knajp, barów i 
restauracji, ma nam do zaoferowania znacznie więcej! 

Palma to królestwo malowniczych patiów, niemal każda 
bogata rezydencja szczyci się półotwartym podwórzem, 

gdzie w sezonie dość często odbywają się koncerty i 
wystawy. Turystów zachwyca nie tylko wspaniała 
architektura miasta z katedrą La Seu na czele, ale 

również niezwykły klimat tego miasta.   
 

 
Sa Calobra 

droga prowadząca w to miejsce mniej sprawnym 
kierowcom oraz osobom cierpiącym na lęk wysokości może 
sprawić nieco trudności, ale za to wynagradza wspaniałymi 

widokami oraz przeżyciami które można porównać z jazdą 
kolejką górską. Droga wiedzie wschodnim wybrzeżem przez 

pasmo górskie Sierra de Tramuntana. Usłana jest 
dziesiątkami zakrętów tym z najsłynniejszymi: 180-cio 

stopniowym „węzłem krawata” i „trzema Maryskami”  
Po dojechaniu na miejsce polecamy udać się ścieżką na 
prawo. Po kilkudziesięciu metrach dojdziemy do tunelu wydrążonego w skale, którym 

dojdziemy do zatoki i niewielkiej plaży. Znajduje się tam ujście najdłuższego wąwozu na 
Majorce: Torrente de Pareis.  
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