
TOURS & TIPS

MALLORCA

SLINGEREN 
NAAR HET 
WILDE WESTEN

Grillige kliffen, pittoreske vissersdorpen, hoge 
bergtoppen en prachtpanorama’s; alle zo 
kenmerkend voor de noordwestkust. Het 
klooster waar Chopin zich ooit terugtrok, het 
bergdorp Deia dat zich het ‘Saint Tropez van 
Mallorca’ mag noemen, en de heiligste plaats 
van het eiland, Lluc, een bedevaartsoord van 
heb ik jou daar. Langs deze en andere hoogte
punten van het mooiste Balearische eiland 
voert deze autoroute, die begint in Palma, de 
prachtige hoofdstad met alle dagen zonneschijn, 
een grandioze kathedraal en majestueus paleis, 
een medina met Moors badhuis en nog meer 
vijfsterrenattracties. En dan op naar het wilde 
westen, al slingerend en kronkelend dwars  
door de Serra de Tramuntana, het majestueuze 
gebergte dat de hele westkant van het eiland in 
beslag neemt. Neem gerust een paar dagen de 
tijd, want je kijkt je ogen uit.

DE ROUTE (130 KM)

 PALMA
Voordat je in je huurauto stapt, eerst een fijne 
slenterpartij door hoofdstad Palma. Bezoek de 
kathedraal en het Almudainapaleis, verdwaal 
door de smalle straatjes van de voormalige 
medina en dwarrel over prachtpleinen naar dé 
flaneeravenues Born en Rambla. Onderweg zijn 
tientallen paleizen, monumenten en musea te 
bewonderen. Eten of drinken hoeft heus niet  
in zo’n smakeloze toeristentent; Palma wordt 
steeds hipper en heeft prima loungebars en 
designrestaurants in huis.

 PALMA > VALLDEMOSSA
Volg vanuit Palma de PM111 naar Valldemossa 
ofwel de ‘Via Cintura’, een smalle, drukke twee  
baansweg langs glooiende weilanden, johannes 
brood, vijgen en olijfboomgaarden naar de 

westkust. Vlak voordat je daar aankomt, 
kronkelt de weg omhoog, richting de ruim 
duizend meter hoge top van de Teix. In het 
voormalige koninklijke kartuizerklooster van 
Valldemossa vonden componist Frédéric Chopin 
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en zijn maitresse, schrijfster George Sand,  
ooit hun toevlucht. Het is de toeristische 
topattractie van het pittoreske bergdorp.

 VALLDEMOSSA > DEIA
Met een tussenstop bij de Mirador de Ses Pites 
voor een meeslepend uitzicht op de rotskust en 
de Méditerranée, en bij Son Marroig, het 
statige optrekje van aartshertog Ludwig 
Salvator van Habsburg waar hij zijn nichtje Sissi 
ontving, voert de kustweg C710 (richting Soller) 
naar de Punta de Deia. Daar voert de weg al 
kronkelend bergop naar het deftige dorpje 
Deia. De Britse dichter en schrijver Robert 
Graves, onsterfelijk geworden door I, Claudius, 
kwam hier ooit heen met een stoet minaressen, 
muzes en artistieke vrienden in zijn kielzog, 
waaronder Alec Guinness, Peter Ustinov en Ava 
Gardner. Zo groeide Deia uit tot het St. Tropez 
van Mallorca, compleet met designrestaurants 
en luxehotels, en chique optrekjes met zeezicht 
voor beroemde inwoners als Michael Douglas, 
Catherine Zeta Jones en Claudia Schiffer.

 DEIA > SOLLER
Vervolg de kustweg C710 naar Soller, midden in 
een frisgroene vallei vol palmen en pijnbomen 
en sinaasappelen en citroenen, omlijst door 
lichtgrijze bergen en in de verte de azuurblauwe 
zee. Parkeer je huurauto naast het jugendstil
treinstation, een voormalig fort dat het 
strategisch gelegen Mallorca bescherming bood 
tegen Turkse invasies, en stap in het 
nostalgische halfopen houten trammetje. Een 
hobbelig plezierritje volgt, rakelings langs 
zonovergoten terrassen, dwars door 
citrusboomgaarden en uiteindelijk vlak langs 
een blauwe baai, een strand vol zonaanbidders 
en een haventje vol vissersbootjes. Vanuit Port 
de Soller maak je desgewenst een boottochtje 
naar natuurpark Sa Calobra, een schilderachtige 
baai met verscholen visrestaurants, verrassende 
doorkijkjes vanuit natuurlijke rotstunnels en 
stiekeme strandjes.

 SOLLER > PUIG MAJOR
Terug in Soller stap je weer in je huurauto en 
rijd je over de bergweg C710 richting Lluc. 
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Onderweg lenen de knappe bergdorpen 
Biniaraix en Fornalutx zich voor tussenstops – 
beide worden jaarlijks om beurten uitgeroepen 
tot mooiste dorp van Spanje. Ook passeer je de 
Puig Major, met 1.445 meter de hoogste top 
van het eiland met een fenomenaal uitzicht op 
Mallorca, de andere Balearische eilanden en op 
heldere dagen zelfs het Catalaanse vasteland. 
Een strategische plek dus, en derhalve 
verboden terrein want het Spaanse leger heeft 
de berg bezet. Fans van bochtige bergwegen 
mogen die naar Sa Calobra niet missen, als je 
tenminste eerder het boottochtje vanuit Port 
de Soller hebt overgeslagen.

 PUIG MAJOR > LLUC
Einddoel Lluc is de heiligste plek van Mallorca, 
een kloosterdorpje op een panoramische 
prachtplek in de Serra de Tramuntana. Het is de 
eindhalte van de pelgrimsroute naar La 
Moreneta, een donkerbruin houten beeldje van 
de Heilige Maagd dat al sinds de 13e eeuw 
omgeven is met wonderen. Al sinds 1531 
zingen hier dagelijks koorknapen en tweemaal 
daags er een mis. Maar vertier is er ook: het 
kloostercomplex herbergt behalve maar liefst 
129 ‘hotelcellen’ ook een museum en een keur 
aan (toeristische) bars en restaurants.

 LLUC > INCA
Vanuit Lluc volg je de PM223 door het 
binnenland naar Inca, de voormalige hoofdstad 
van Mallorca. Het is nu de ‘leerhoofdstad’ van 
Spanje, met slechts één troef: de donderdagse 
markt trekt hordes locals en toeristen op 
koopjesjacht. Lederwaren in alle soorten en 
maten, en dan vooral de traditionele 
Mallorcaanse espadrilles (echt) en Louis 
Vuittonkoffers (nep), zijn hier goed en 
goedkoop. Shopaholics maken ook een 
ommetje naar het industrieterrein (Poligono 
Industrial) met een handvol factory outlets  
op een rij, zoals die van het hippe Spaanse 
schoenenmerk Camper. Een paar Campers van 
vorig seizoen of met kleine schoonheidsfoutjes 
koop je hier voor de helft van de prijs.

 INCA > PALMA
Via de snelweg rijd je vanuit Inca in een mum 
van tijd terug naar Palma. Huurauto inleveren, 
bij zonsondergang neerploffen op een terras 
aan de voet van de kathedraal en mijmeren 
maar.

REISDUUR

Het te overbruggen aantal kilometers van deze 
route is drie keer niks. Maar behalve het laatste 
stuk over de snelweg naar Palma, rijd je over 
louter bochtige kustwegen en kronkelende 
bergweggetjes, die de snelheid tot een 
minimum beperken. Geeft niks; het landschap 
is fenomenaal en er is veel te zien en te doen. 
Wil je ook nog eens lekker eten, uitblazen op 
een terras of zonnebakken op een stil strandje, 
deel deze route dan op in vier etappes: 
ValldemossaDeia op dag één, DeiaSoller op 
dag twee, SollerLluc op dag drie en LlucInca
Palma op dag vier.

AUTORIJDEN

Autorijden is op Mallorca goed te doen. De 
kronkelkust en ontelbare haarspelden in de 
bergen vergen concentratie, maar de wegen 
zijn goed onderhouden en de bewegwijzering is 
in orde. Zorg voor een volle tank en een goede 
wegenkaart, dan doet je huurauto van Sunny 
Cars de rest!

LINKS

 www.apalma.es
 www.valldemossa.com
 www.deiamallorca.com
 www.sollernet.com
 www.lluc.net

Kathedraal la Seu


