
Mallorcan saari mielletään usein perinteisek-
si rantalomakohteeksi, jossa juomat on koris-
teltu aurinkovarjoilla ja pääpaino lomalla on 
rantatuolissa löhöilyssä. Saaren ympäri vuoden 
miellyttävä ilmasto sekä hyvin hoidettu ja yli 
550 kilometrin pituinen rantaviiva tarjoavatkin 
upeat puitteet nautinnolliseen aurinkolomaan, 
mutta Mallorcalta löydät myös paljon muuta. 
Häikäisevät maisemat, korkealuokkaiset golf-
kentät ja monipuolinen kulttuuri tarjoavat ko-
kemuksia jokaisen golfarin makuun.
Kemijärveltä kotoisin oleva Aila Bell lähti opin-
tojen jälkeen tutustumaan maailman ihmeisiin 
ja rantautui monen mutkan kautta Mallorcal-
le vuonna 1992 työskennellessään yksityisve-
neellä. Vuorten ja meren yhdistelmä sekä kel-

Golfia, kulttuuria 
ja kaunista luontoa 
Mallorcalla
Jo antiikin ajoilla asutettu Espanjan Baleaarien suurin saari, 
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lon- ja vuodenaikojen mukaan muuntuvan va-
lon maalamat maisemat veivät mennessään ja 
nainen jäi sille tielle. Upeat maisemat ja kau-
nis luonto eivät vielä tänäkään päivänä lakkaa 
hämmästyttämästä, vaan saarelta löytyy jotain 
uutta ja kaunista lähes päivittäin.

Pääkaupunki Palma palvelee
Mallorcan pääkaupunki Palma de Mallorca si-
jaitsee saaren eteläosassa ja on ehdoton vierailu-
kohde niin kulttuurinähtävyyksien kuin ostos- 
ja ravintolapalveluidenkin ansiosta. Kaupunki 
oli kukoistuksensa huipulla 1200- ja 1300-lu-
vuilla ollessaan Mallorcan kuningaskunnan 
pääkaupunki ja suurin osa historiallisista näh-
tävyyksistä onkin juuri tältä aikakaudelta. Sel-

keästi näyttävin nähtävyyksistä on La Seu eli 
Palman katedraali, joka rakennettiin vuosina 
1229-1601. Pitkän rakennusvaiheen vuoksi ka-
tedraali on yhdistelmä montaa eri tyyliä luoden 
ainutlaatuisen ja persoonallisen ulkomuodon. 
Katedraali onkin yksi Euroopan tunnetuimpia 
goottilaisen arkkitehtuurin helmiä.
Bell suosittelee vierailemaan Palman viehättä-
vässä vanhassakaupungissa, jonka kapeat ku-
jat, lukuisat kirkot, luostarit ja porvaristalot 
ovat pohjaton aarre. Alueelle kätkeytyy pal-
jon historiaa ja monta mielenkiintoista tarinaa. 
Bell nimeää Palman valtiksi myös tietynlaisen 
kontrastin uuden ja vanhan välillä – Palma on 
moderni kaupunki täynnä historian havinaa. 
Keskusta on myös sopivan kokoinen, joten liik-
kuminen onnistuu helposti kävellen.
Palma tarjoaa historiallisten rakennusten lisäk-
si monipuolisesti erilaisia museoita, taidenäyt-
telyitä ja muuta kulttuuria. Sanotaan, että Pal-
massa on myös Baleaarien parhaat ostosmah-
dollisuudet. Mahdollisuuksia ostoksiin löy-
tyykin kansainvälisten huippumerkkien liik-
keistä paikallisten käsityöläisten putiikkeihin. 
Jos shoppailu kiinnostaa, kannattaa suunnata 
Mallorcan suurimpaan ostoskeskukseen Porto 
Pihin. Bellin omat suosikit vaateostoksiin ovat 
puolestaan kaupungin pienet kujat, joiden var-
relta löytyy yksilöllisiä pieniä putiikkeja. Pal-
ma on kenkä-, laukku- ja koruintoilijan unel-
makohde! 

Palman kaupungin keskusta on selkeä kau-
punkikohde, mutta upeita rantoja löytyy lä-
heltä esimerkiksi Cala Majorin kuvankauniil-
ta ja rauhalliselta loma-alueelta, noin kymme-

nen minuutin päässä Palman keskustasta. Vä-
li on helppo kulkea vaikkapa paikallisbussilla. 
Cala Majorin alue onkin erinomainen valinta, 
jos haluat nauttia auringosta ja rauhasta, mut-
ta olla silti lähellä kaupungin palveluita – golf-
kenttiäkin löytyy parinkymmenen kilometrin 
säteellä lukuisia.

Korkealuokkaisia golfkenttiä
Mallorcan saarella on parikymmentä erilais-
ta golfkenttää. Saarelta löytyy useita korkea-
tasoisia ja erinomaisesti ylläpidettyjä kenttiä, 
jotka tarjoavat pelillisiä haasteita upeissa mai-
semissa. Esimerkiksi vuonna 2000 avattu Golf 
de Andratx (6089m, Par 72) on yksi Mallorcan 
parhaista ja haastavimmista golfkentistä. Väy-
lät kulkevat oliivilehtojen, mantelipuiden ja an-
tiikkisten mallorcalaisten kivimuurien välissä. 
Kentän on suunnitellut David Kidd ja suunnit-
telussa on pyritty integroimaan 18-reikäinen 
championship-tason kenttä vuoristoiseen ym-
päristöön. 
Kentän ehkä kuuluisin reikä on numero 6, joka 
on Espanjan pisin golfväylä (609m, Par 5) kul-
kien ylämäkeen puiden ja vesiesteiden lomassa. 
Väylä on saanut lempinimen ”Green Monster” 
eikä suotta – tällä väylällä vaaditaan tarkkaa 
ja suunnitelmallista peliä! Haastetta kauniille 
kentälle tuovat kapeat väylät, yli 60 bunkkeria 
ja seitsemän järveä. Kenttä on mäkinen ja gol-
fautoa suositellaan.
Toinen maininnan arvoinen kenttä on Jack 
Nicklaus Designin suunnittelema 18-reikäinen 
Golf Park Puntiró (6027m, Par 71). Kenttä on 
rakennettu myötäilemään maaperän luonnol-
lisia pinnanmuotoja ja suunnittelussa on hyö-
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dynnetty hienosti alueen upeaa luontoa. Mie-
leenpainuva reikä Puntiróssa on esimerkiksi 
numero 16 (172m, Par 3), jossa pallo lyödään 
vesiesteen yli korotetulle ja bunkkerein suoja-
tulle greenille.

Son Gual vai Alcanada – 

päätä itse kumpi on parempi
Mallorcan golfkentistä kaksi mittelee saa-
ren parhaan golfkentän tittelistä. Son Gual 
(6621m, Par 72) on Adam Pamerin unelma, 
joka avattiin vuoden 2007 lokakuussa. Pamer 
kyllästyi Mallorcan kenttien kehnoon kuntoon 
ja päätti rakentaa itse sellaisen golfkentän, jo-
ta saari kaipasi. Son Gual sijaitsee ”Tuhannen 
tuulimyllyn laaksossa”, vain kymmenen mi-
nuutin päässä pääkaupunki Palmasta.
Saksalaisen Thomas Himmelin suunnittelema 
18-reikäinen kenttä tarjoaa laajoja bunkkerei-
ta, vesiesteitä sekä suuria greenejä. Kentän vi-
suaalista ilmettä värittävät viinitarhat, runsaat 
ja värikkäät kukat sekä lähes tuhat oliivipuu-
ta. Son Gual on käveltävä kenttä, mutta huo-
nojalkaisille suositellaan golfautoa. Halutessasi 
voit vuokrata kierrokselle myös Segwayn, jol-
loin siirtyminen reiältä toiselle taittuu hauskal-
la tavalla.

Kentällä on monta mieleenpainuvaa reikää ja 
neljä signature holea (7, 14, 15 ja 18), mutta 
sen 18. reikää on tituleerattu yhdeksi Espanjan 
dramaattisimmista. Väylä on Son Gualin ken-
tän pisin (532m) ja se pelataan kevyesti ylämä-
keen, yli puron ja lammen. Hyvin onnistuneis-

ta lyönneistä saa usein aplodit 
klubitalon terassilta, josta tätä 
reikää onkin helppo käydä tark-
kailemassa vaikka ennen omaa 
kierrosta. 
Vuonna 2003 avattu Robert 
Trent Jones Jr:n suunnittele-
ma ja haastavan antoisa 18-rei-
käinen Club de Golf Alcanada 
(6499m, Par 72) sijaitsee Vä-
limeren ja Sierra de Levanten 
vuoriston välissä tarjoten upe-
at maisemat jokaiselle väylälle. 
Kentän suunnittelussa on pyrit-
ty rakentamaan helppoja bogeyja sekä vaikeita 
pareja ja tässä on myös onnistuttu hyvin. Kent-
tä tarjoaa korotettuja tiiauspaikkoja ja nopeita 
greeneja erinomaisesti ylläpidettynä. Klubita-
lona toimii sata vuotta vanha restauroitu kar-
tano, josta löydät laadukkaat palvelut pelaami-
sen oheen.
Alcanadan kenttä on saanut nimensä läheisen 
saaren mukaan. Saarella on oma majakka, jo-
ka näkyy suurimmalle osalle väylistä. Nuoresta 
iästään huolimatta kenttä on jo tituleerattu yh-
deksi Espanjan ja Euroopan parhaista. Kenttä 
sulautuu hienosti ympäröivään luontoon ja se 
on rakennettu ympäristöystävällisesti – saatat 
nähdä etenkin aamun ensimmäisillä lähdöillä 
pelin lomassa erilaisia lintuja ja muita luonnon 
asukkaita heräämässä uuteen päivään. 

Viehättäviä pikkukyliä 
sekä luonnon ihmeitä
Saaren monipuolinen luonto tarjoaa lukui-
sia mahdollisuuksia nauttia lomapäivistä. Bell 
suosittelee patikointiretkeä Sierra de Tramun-
tanan vuoristossa ja vierailua vuoren rinteillä si-
jaitsevissa pikkukylissä. Saaren kaakkoisosa on 
puolestaan tunnettu kalkkikiviluolistaan sekä 
maanalaisista järvistään. Tunnetuimpia näistä 
ovat Hamsin ja Porto Criston tippukiviluolat 
sekä Dracin luolastot. Hamsin tippukiviluolas-
sa voit hämmästellä maanalaista järveä, ihas-
tella sinne rakennettua valoshowta tai nauttia 
taianomaisesta tunnelmasta muusikoiden soit-
taessa Mozartin kappaleita luolastossa, joka tuo 
musiikkiin aivan oman vivahteensa.
Jos matkasi osuu kesälle ja musiikki on lähel-
lä sydäntä, Bell suosittelee ehdottomasti vie-
railemaan myös Sa Calobran lähes pystysuori-
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en kallioiden lomaan syntyneessä poukamassa, 
joka tarjoaa unohtumattomat puitteet ja mah-
tavan akustiikan jokakesäisille klassisen musii-
kin konserteille.
Välimatkat saarella ovat lyhyitä, joten liikku-
minen paikasta toiseen käy nopeasti ja vaivat-
tomasti. Saareen pääset helpoiten tutustumaan 
vuokraamalla auton, mutta julkista liikennet-
tä kulkee myös jonkin verran suurimpien kau-
punkien välillä. Vieraile esimerkiksi kuului-
san säveltäjä Chopinin kotona Valdemossassa 
tai upealla Son Marroigin kartanoalueella, jota 
ympäröivät kauniit puutarhat ja kallionkielek-
keille rakennetut dramaattiset parvekkeet.
Ehdoton elämys on kulkea junalla Palmasta 
Sóllerin kylään vuonna 1912 perustettua rauta-
tietä pitkin. Sóllerin asemalla ihastelet vaihtu-
via taidenäyttelyitä ja nautit päiväkahvit suloi-
sessa katukahvilassa. Mallorcan saarelta on hy-

vät lauttayhteydet myös muille 
Baleaarien saarille sekä Espan-
jan mantereelle.

Paikallisia makuja ja 

viinitilojen tuotteita
Saaren ruokakulttuuri on es-
panjalaisen ruokakulttuurin ta-
painen höystettynä mallorcalai-
sella tyylillä. Ruokailumahdolli-
suuksia on monia fine diningis-
ta rennompaan tapas-tyyliseen 
ruokailuun. Matkailuhistorian-
sa vuoksi löydät kohteessa mo-

nipuolisesti maailman makuja, joten mieluista 
vatsantäytettä löytyy jokaiselle.
Bell ei osaa sanoa yhtä suosikkia Palman ravin-
toloista, mutta kertoo, että esimerkiksi Celler 
Sa Premsa tarjoilee erinomaista mallorcalais-
ta ruokaa. Toinen maininnan arvoinen ravin-
tola on juuri Palman ulkopuolella, Genovassa, 
sijaitseva ravintola Can Pedro. Myös maaseu-
dulta löytyy paljon paikallisten suosimia ravin-
toloita, jotka tarjoilevat perinteisiä mallorca-
laisia herkkuja. Makeannälkään saa helpotus-
ta esimerkiksi Palman parhaasta suklaapuodis-
ta, Can Joan de s’Aigosta, joka on perustettu jo 
vuonna 1700.
Jottei suu pääse kuivumaan, kannattaa tutus-
tua myös paikallisen viinin tuotantoon. Väli-
meren lempeät tuulet, intensiivinen aurinko se-
kä viileät yöt luovat erinomaiset kasvuolosuh-
teet rypäleille. Bell kertoo, että maaseudulla on 

lukuisia kauniita viini- ja oliivitarhoja, joissa 
pääset maistelemaan valmiita tuotteita ja saat 
muistoksi hyvät viinivinkit kotiin viemisiksi.

Monipuolinen golfloma Mallorcalla
Mallorcalla yhdistyy mukavasti kaikki mi-
tä golflomalla tarvitaan – korkeatasoiset golf-
kentät, aurinko, hyvä ruoka ja tekemistä myös 
golfin ohessa. Mallorcalle pääsee kätevästi Hel-
singistä suorin lennoin esimerkiksi Norwegia-
nilla. Majoitusta saarelta löytyy monipuolises-
ti laidasta laitaan, luksusresorteista edullisem-
piin hotelleihin. Valitsitpa minkälaisen majoi-
tuksen tahansa, voit olla varma, että saat he-
rätä kiireettömään ja nautinnolliseen lomatun-
nelmaan.
Saarelta löytyy useita huippuluokan golfkent-
tiä, joten miksi tyytyisit vain yhteen? Lyhyet 
välimatkat mahdollistavat sen, että voit pelata 
matkallasi useita eri kenttiä. Viikossa saat mu-
kavasti vaihtelua peleihin ja laadukkaat harjoit-
telualueet mahdollistavat treenin ennen kier-
roksia. Viekö sydämesi ”Mallorcan golfhelmi” 
Son Gual vai tarjoaako mieleenpainuvamman 
pelinautinnon parhaan kentän tittelistä kilpai-
leva Alcanada? Pääset valitsemaan suosikkisi 
esimerkiksi Honour-lehden vuoden 2015 luki-
jamatkalla, joka suuntaa monipuoliselle Mal-
lorcalle lokakuun puolessavälissä. Mallorca 
tarjoaa juuri sinulle sopivan golfloman – läh-
de matkaan!
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