Palma de Maiorca
Helvia,
Essa é uma viagem que precisa de planejamento. A Ilha oferece uma grande
variedade de atrações, vai depender do que pretende.
Palma de Maiorca é a capital da maior ilha do arquipélago das Baleares espanholas.
Praias, vida social agitada, baías tranqüilas e muitas paisagens no interior da ilha,
fazem deste arquipélago uma atração internacional e muito procurada.

O que a Ilha oferece
A costa da Ilha é formada por rochas com acesso difícil às praias e pouca extensão de
areia, as vezes nenhuma. As praias mais conhecidas situam-se no Sul da ilha, na baía
de Palma.
No Verão, Palma de Maiorca torna-se o paraíso de férias por excelência. No Inverno,
devido ao seu clima ameno, torna-se desejada por aqueles que não suportam o frio. A
ilha tem inúmeras ofertas para os amantes de golfe e de desportos aquáticos. Quem
desejar passear pelas inúmeras praias, tem muitas opções.
A maior parte dos cinco milhões de pessoas que visitam Maiorca anualmente procura
essencialmente três coisas: sol, praia e mar. No entanto, em Maiorca há muito mais
para se ver, incluindo a capital, Palma, com vielas, flanqueadas por edifícios de pedra,
e uma singular catedral gótico-gaudiana. A oeste da cidade, a linha da costa eleva-se
e transforma-se em colinas rochosas. As maravilhosas mansões antigas de Cala
Mayor e a Casa Miró apresentam um mundo muito diferente da animada vida noturna
nas zonas mais turísticas.
Palma de Maiorca está situada ao sul da ilha, numa baía famosas pelos seus
fantásticos pores-do-sol.
Os locais mais turísticos e de maior aglomeração são El Arena, Playa de Palma e Ca’n
Pastilla, situados a oeste da capital.
Praia de Palma de Maiorca - Possuidora de uma vida noturna invejável e de uma bela
praia.

Praia de Cala Major - Ficava localizada a 22 km do aeroporto de Palma, a praia não é
grande e tem pouco extensão de areia mas é legal e tem muita gente bonita.
Praia de Palma Nova e Santa Ponsa - Água bem transparente e o calçadão é a
atração principal.

Colônia de Sant Jordi (Platja de Palma) - Praia tranqüila com alguns restaurantes e
comércios, água bem tranqüila. Em agosto a temperatura ainda está elevada, mas
costuma ventar bastante.
Do outro lado da ilha, o turismo é menor, mas a beleza não. Dominada pela
montanhas, apresenta uma bonita zona de com muitas oliveiras, pinheiros e pequenas
aldeias com casas de pedra.
É possível aventurar-se por algumas rotas de carro e seu buscar aventura a estrada
que leva até o porto de Sa Calobra é ideal com suas curvas e visual. Viajar de trem
também é possível dentro da Ilha, você pode ir de Palma a Sóller, para fazer uma das
excursões mais populares e espetaculares da ilha.
Quase todas as praias da ilha foram ocupadas por centros para turistas, mas há
exceções, como a encantadora Cala Mondragó, na costa sudeste e, a atrativa aldeia
portuária de Cala Figuera e a praia próxima de Cala Santanyi.

Vida Noturna
Palma é um dos melhores pontos da ilha de Maiorca para sair à noite. Há uma grande
variedade de clubes, bares, restaurantes, cafés... Nesta área, a diversão é para noite
toda! Um dos pontos mais concorridos fica em La Lonja.
Restaurantes
Em Palma a variedade é grande de bons restaurantes. Tem para todos os gostos e
bolsos. Desde os mais estrelados com preços nas alturas até os mais baratinhos.
Escolha um de sua preferência e aproveite.
Dicas
O ponto turístico mais visitado é a catedral gótica de Palma La Seu. Mais ao norte
você encontra a cidade de Alcúdia, a antiga capital romana de Palma de Maiorca. Lá
tudo foi conservado, inclusive os muros da antiga cidade medieval. E as praias da baía
de Alcúdia são de areias branquíssimas.
Quer ver alguém famoso? Em Palma é possível, principalmente membros da família
real espanhola que adoram a Playa de Palma. Nesta mesma área inúmeros bares,
restaurantes e as mais famosas discotecas de toda ilha estão a sua disposição.
Ande de ônibus: Se você quiser realmente conhecer tudo o que Palma de Maiorca lhe
pode oferecer, faça uso de uma linha de ônibus que cruza a ilha, mas você também
pode alugar um carro ou uma bicicleta para curtir melhor o local.
Prove as sopas com pães, cebolas e legumes que são a sensação de Maiorca.
De Maio a Outubro você poderá também conhecer o Aqualand, um sensacional
parque aquático.

Palma de Maiorca é o maior produtor de pérolas para bijuterias de luxo da Europa, as
mulheres deliram!
Mapa preparado Via Google Erth, copie e cole em seu navegador da internet:
https://www.google.com.br/maps/dir/Cala+Major,+Palma,+Illes+Balears,+Reino+da+Espanha/Palma+de+Maiorca,+Balearic+Islands,+Reino+da+Espanha/BAHI
A+PALMA+NOVA,+C%2F+Paseo+del+Mar,+14,+07181+Palmanova,+Islas+Baleares,+Espanha/Santa+Ponsa,+Balearic+Islands,+Reino+da+Espanha/Sant+J
ordi,+Illes+Balears,+Reino+da+Espanha/Platja+de+Palma,+Palma,+Illes+Balears,+Reino+da+Espanha/Cala+de+Sa+Calobra/Sa+Llotja,+Carrer+de+la+Llotja+
de+Mar,+2,+07012+Palma+de+Mallorca,+Islas+Baleares,+Espanha/Platja+de+Palma,+Palma,+Illes+Balears,+Reino+da+Espanha/Aqualand+s'Arenal/@39.52
96597,2.5793766,30503m/data=!3m1!1e3!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x12978df737f07e85:0x3494a7af131e80e1!2m2!1d2.6127008!2d39.5521314!1 m5!1m1!1s0
x1297925adc696257:0x197cf15666fde8e3!2m2!1d2.7580701!2d39.5572421!1m5!1m1!1s0x1297894a89187559:0x2e46c38b9c1e8fcf!2m2!1d2.539176!2d39.5
24214!1m5!1m1!1s0x129789ccf3ce2329:0xa02af717f574210!2m2!1d2.46935!2d39.5048!1m5!1m1!1s0x1297be1fde3d8bc7:0x1a251850448d8005! 2m2!1d2.77
85146!2d39.5559582!1m5!1m1!1s0x129796a1dc2d4247:0x86d391fb6d14fbbf!2m2!1d2.7170189!2d39.5372211!1m5!1m1!1s0x1297ddc2966a914b:0x11c29b3
b421a359b!2m2!1d2.7987605!2d39.853749!1m5!1m1!1s0x129792448a8530f9:0xf273e29bc67e608a!2m2!1d2.644669!2d39.568442!1m5!1m1!1s0x129796a1d
c2d4247:0x86d391fb6d14fbbf!2m2!1d2.7170189!2d39.5372211!1m5!1m1!1s0x1297963550b016e1:0x72b5ee408b3c6f2!2m2!1d2.758416!2d39.495824!3e0?hl
=pt-BR.
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