rejser

Mallorca har fået et utal af gode
restauranter. Ude på landet er
flere af dem indrettet som her
i en gammel olivenpressehal.

Amerikanske
David Stein købte
oprindeligt huset
her som sit
private landsted,
men har siden
udviklet et hotel
på bakketoppen.

En
klassiker
vender
tilbage

Blandt de mere friserede og
“pæne” hoteller på Mallorca
findes bl.a. amerikanske
St. Regis Mardavall.

Mallorca har oppet sig og er rykket ind på listen over jetsettets foretrukne
ferieøer. Og for dem, der (endnu) ikke har egen villa på Balearerne,
er der nu luksuriøse alternativer, der frister selv det kræsne publikum
Af Tom Okke | Foto Tom Okke & PR

Poolen på Gran Hotel Son
Net er en af de største
på øen. De små cabbanaer
lejes ud til de gæster,
der ønsker lidt privatliv.
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Stort og mondænt:
Indgangspartiet er –
ligesom resten af
St. Regis Mardavall
– funklende og flot.
Selvom poolen er fantastisk,
er det en skam, at der ikke
er adgang til en sandstrand
direkte fra Mardavall.

I Palma har specielt de
mange boutiquehoteller
fået stor succes. Her er det
udsigten fra værelset på
nyåbnede Calatrava.

Både velhavende japanere,
russere, tyskere og selvfølgelig
amerikanere ynder at bo på
St. Regis Mardavall.

Klientellet på Mallorca
har forandret sig over
årene. I dag har flere
af de velhavende
besøgende gerne
egne yachter i
de mondæne
marinaer.

M

Lige neden for Gran Hotel
Son Net forsøger personalet
sig med vinproduktion.

Hvis man vil bo centralt,
har Calatrava nogle af
de største suiter i Palma.
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ALLORCA – Vandet i poolen er
iskoldt. Sådan føles det i hvert
fald. Og det faktum, at solen står
lige ned og varmer min krop,
hjælper mig overhovedet ikke
lige nu. Der er simpelthen for
mange graders forskel på min
kropstemperatur og så det blå vand, der flyder lige
foran mig.
Et øjeblik prøver jeg ganske forsigtigt at skubbe
min højre fod fem centimeter ned i vandet, men jeg
må straks trække den til mig igen. Hvordan skal jeg
nogensinde få hele kroppen med mig ned i poolen?
“Trænger du til hjælp med at komme i? Jeg hjælper
dig gerne,” siger en drilsk stemme bag mig.
Det er bartenderen fra poolbaren, der har bemærket mit pinlige optrin og nu er trådt helt hen bag mig,
hvor han står med ansigtet i ét stort smil.
Nej, det er simpelthen for akavet, så jeg tager mig
sammen, sætter ud i et spring og dykker ned i det kølige vand, der selvfølgelig viser sig ikke at være helt så
koldt, som jeg frygtede. Fra kanten af bassinet kan jeg
ligge og se ud over de betagende Tramuntana-bjerge,
der omkranser hotellet. Og hvis jeg vender mig om,
kan jeg beundre det lyserøde bygningsværk, der tilsammen med en række omkringliggende huse udgør
det eksklusive Gran Hotel Son Net.
Heroppe i bjergkæden er man gemt godt af vejen.
Her er ingen larm, næsten ingen mennesker eller bare
det, der tilnærmelsesvis ligner Mallorca i højsæsonen. Her er faktisk bare fred og ro.
Hvis man samtidig tænker på det ry, den populære
ferieø havde for bare ti år siden, er det faktisk en bemærkelsesværdig forandring, Mallorca har gennemgået.
I dag byder øen både på eksklusive hideaways som
f.eks. Son Net, luksuriøse ferieresorts samt moderne
boutiquehoteller, der ligger spredt rundt omkring på

øen – fra den lille storby Palma til langt ude på landet eller langs den 554 kilometer lange kyststrækning, som uden tvivl er en af Mallorcas mest populære attraktioner.
Det er ude ved vandet, at huspriserne aldrig er
blevet berørt af hverken økonomisk stagnation
eller begreber som finanskrise og recession. Faktisk
tværtimod. For modsat inde på fastlandet er huspriserne langs Mallorcas spektakulære kystlinje kun
gået én vej: opad.

Perfekt miks af Californien og Mallorca
Den samme tendens gør sig nu gældende andre steder inde på øen, hvor der efterhånden er ved at komme godt gang i salget af private villaer. Senest har
de lokale ejendomsmæglere igen kunnet rapportere
om rekordsalg af eksklusive
villaer, der sælges for omkring
7-9 mio. euro stykket.
“Enkelte af dem endda til
skandinaviske købere,” fortæller en repræsentant for den
lokale, tyskejede ejendomsmæglerkæde Engel & Völkers.
Med de priser er det ikke
sandsynligt, at enhver har råd
eller lyst til at bevæge sig ind på det mallorcinske ejendomsmarked, så heldigvis er der rigeligt med alternativer, for alene i de sidste fem-seks år er der opført et
hav af eksklusive, high-end-hoteller og resorter på
øen, der generelt har fået noget af et ansigtsløft. Det
fortæller Stefan Zaelke, der er Food & Beverage director på det femstjernede Hotel Son Net.
“Vi oplever, at der kommer flere og flere velhavende gæster til øen, og de stiller nogle helt anderledes
krav til god service, gastronomi og oplevelser end de
grupperejsende, der før kendetegnede turisterne på

Mallorca,” siger Stefan Zaelke og peger – selvfølgelig
– på sit eget hotel som et godt eksempel.
“Vores gæster på Son Net er ofte par, der kan tillade sig lidt ekstra. De vil gerne væk fra mængden
og nyde nogle dage i fred og ro, og det finder de altså heroppe,” siger Stefan Zaelke og forklarer, at der
selv nede i landsbyen Puigpunyent, der ligger for
foden af hotellet, sjældent sker det store.
Landsbyen føles da også fuldstændig forladt, da vi
senere på eftermiddagen går ned ad bjergskråningen
for ved selvsyn at se, hvordan en ægte, mallorcinsk
landsby egentlig tager sig ud. Puigpunyent er en af
de ældste byer på øen – det samme gælder i øvrigt
landsbyens kirke, der menes opført tilbage i 1237.
De fleste beboere var dengang bønder, mens de godt
3700 registrerede indbyggere i dag primært arbejder
med turisme og ofte pendler
mellem landsbyen og Palma.
Enkelte af beboerne har
dog stadig deres arbejdsplads
her i byen, da Gran Hotel Son
Net har bevaret en tæt tilknytning til de lokale. Måske skyldes det, at hotellets ejer, den
amerikanske ejendomsudvikler David Stein, engang tog sin
søn med ned til landsbyen, hvor han forelskede sig
i en lokal pige.
Parret blev senere gift, og sådan opstod fundamentet til det, der i dag må kaldes det perfekte miks
af californisk livsstil og mallorcinsk tradition: Gran
Hotel Son Net.
Hotellet var egentlig tiltænkt som privatbolig til
David Stein og hans familie, men da han sjældent
havde tid til at besøge øen, valgte han i stedet i 1998
at omdanne den gamle herregård til et hotel i den
bedre klasse.

Der kommer
flere og flere
velhavende gæster til
øen, og de stiller nogle
helt anderledes krav

Muligheder
på Mallorca
Gran Hotel Son Net i landsbyen Puigpunyent cirka tyve minutters køretur nord for Palma. Hotellet er indrettet i en ældre herregård.
Fra 2000 kr. per overnatning i lavsæsonen.
Der er også mulighed for at købe pakkerejser
inkl. fuldpension. Sonnet.es
St. Regis Mardavall er et femstjernet luksusresort opført i 2001, som tilbyder 130 værel
ser – enkelte med egen pool. Til suiterne
hører i øvrigt egen butler. Priserne begynder
ved 3000 kr. per nat. Stregismardavall.com
I hovedbyen Palma er specielt de mange,
mindre boutiquehoteller populære, som
f.eks. Can Cera og det nyåbnede Calatrava
Boutiquehotel, der begge ligger i den ældre
bydel. Hotellerne råder over hhv. 12 og 16
værelser med priser fra 2000 kr. per nat inkl.
morgenmad. Boutiquehotelcalatrava.com
Der er mulighed for at bestille transfer mellem hotellerne via Transfer Rent Limousineservice, der i øvrigt stiller med uniformklædt chauffør til priser under dansk niveau.
Transfer-Rent.com
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Udsigten fra Gran Hotel
Son Net fejler bestemt
ikke noget. Her hersker
kun fred og ro.
Med de smukke Tramuntana-bjerge
i baggrunden kan en tur i poolen
være et forfriskende indslag.

I dag har Son Net 31 værelser, hvoraf de fleste har en betagende udsigt over bjerglandskabet eller ned over skråningen, hvor hotellet igen har etableret vinmarker til egen produktion af vin. I første omgang er det dog et glas Cava, vi nyder ved poolsiden, hvor det eneste
minus sådan set er den manglende mobiltelefon-pli.
Lidt senere på eftermiddagen pakker vi derfor vores kufferter og hopper ind i den ventende
limousine, hvor en uniformklædt chauffør elegant holder døren, så vi kan nyde turen i den
hvide Mercedes S-klasse hele vejen ned til næste destination.
For er der noget, der kendetegner Mallorca, er det netop den store variation af overnatningsmuligheder. Skulle man f.eks. blive træt af den landlige ferieform, er der også mulighed for at kombinere storby med resortstemning som det, vi finder på det opulente St.
Regis Mardavall-resort blot ti kilometers kørsel fra Palma.
Her er der en noget anderledes og mere global tilgang til tingene, og gæsterne i restauranten kommer fra alle dele af verden. Under aftensmaden sidder vi f.eks. side om side
med gæster fra Japan, USA, Tyskland, Rusland, England og Skandinavien. Alle har vel at
mærke taget deres pæneste ferietøj på, for her præsenterer man sig med stil. Kvinderne i
lette, lyse kjoler, mens mændene er trukket i de farvede chinos og bløde loafers.
Selv børnene virker velopdragede, men måske skyldes det blot, at de er kørt trætte efter
en hel dag i den særlige Kids Club, som tillader forældrene en smule alenetid ved poolen,
hvorfra de også kan nyde udsigten over Palma-bugten.
Ikke langt fra St. Regis Mardavall ligger den eksklusive lystbådehavn Puerto Portals med
alskens livsstilsbutikker, restauranter og caféer, så efter en dag med oplevelser gør det
godt at komme hjem og indfinde sig i hotellets godt 5000 kvadratmeter store Arabella-spa,
der går for at være en af Mallorcas største.
Senere på aftenen pyntes der overalt på området op med levende lys, ligesom der hurtigt bliver fyldt godt op i den maskuline Churchills Lounge, der, som navnet antyder, byder
på et imponerende udvalg af cigarer og ikke mindst 100 forskellige mærker af whisky. Der
er poolbord, og champagnen (bemærk: ikke den billige variant Cava) åbnes selvfølgelig
med sabel.

Populære boutique-hoteller

På Gran Hotel Son Net er
værelserne ofte indrettet
i lokal stil. Det er spansk,
når det er bedst.

Med et arkitektpar
som ejere har man på
Calatrava bl.a. ladet
sig inspirere af nordisk
design i værelser og
fællesarealer.

Det kan næppe undre nogen, at priserne her på hotellet er i den dyrere ende, men ønsker
man en pletfri ferie, hvor alting bare fungerer, hvor butleren sørger for husholdningen, og
børnene nyder solen i The Kids Club, er dette uden tvivl the place to be.
Er man derimod ude efter en mere intim ferie, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage og blot nyde tosomheden, har Palma efterhånden en del at byde på. Især tendensen
med mindre, yderst stilfulde boutique-hoteller, har grebet om sig.
Et af de seneste eksempler er det nyåbnede Calatrava Boutiquehotel, der på blot få måneder er kravlet op på listen over
de mest populære hoteller i Mallorcas hovedby. Måske hjulpet godt på vej af søsterhotellet Can Cera, der ligger blot fem
minutters gåtur derfra og stolt indtager førstepladsen på Tripadvisors liste over byens bedste hoteller.
Begge hoteller er ejet af det samme, unge ægtepar, arkitekten
Christina Marti Crespi og hendes mand Miguel Conde Moragues, der har formået at omdanne et par ældre bygninger i den
centrale del af Palma til to stilsikre hoteller. Her er det specielt
komforten og størrelsen af værelserne, der har været altafgørende, fortæller Susana Tejada Oliver, der som manager driver
begge hoteller.
“Vi har nogle af de største værelser i Palma. Her på Calatrava
har ti ud af vores 16 værelser egen altan eller terrasse med udsigt
over havet. Det er noget, der tiltaler vores gæster,” fortæller Susana Tejada Oliver og tilføjer, at mange besøgende ofte bliver forbavsede, når de træder indenfor. Det er nemlig ikke til at se, at der hér
gemmer sig et luksushotel inden i de originale, historiske rammer.
“Ejendommen, som hotellet ligger i, har engang været et privat
hjem for en ældre, mallorcinsk familie, men over kun syv måneder
fik vi huset forvandlet til det, du ser i dag,” siger Susana Tejada
Oliver og viser ind i et af værelserne, hvis design nærmest må kaldes stilrent skandinavisk.
Her er hvide vægge, designermøbler
og en stor seng midt i rummet. Intet
andet. Det er enkelt, elegant og stringent. Og trækker man først træskodderne for vinduerne til side, vælter
lyset ind fra tidlig morgen. Læg dertil
en tagterrasse med udsigt over Palma
by og bugt, og ferien virker pludselig
fuldstændig fuldendt.
Pleasure var inviteret
til Mallorca af Formento
del Turismo de Mallorca
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