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Mallorcafastigheter tipsar om 
sommarens hetaste ställen 

 
Här delar vi med oss av våra personliga tips på restauranger och saker 
att upptäcka under sommarmånaderna på denna underbara ö!  Vi 
hoppas att vi kan bidra till en fantastisk vistelse på Mallorca och som 
alltid är ni varmt välkomna att kontakta oss eller komma förbi kontoret 
om ni har några frågor eller funderingar. 

Restauranger 

Duke – Restaurangen grundades av två surfare som har lyckats skapa 
ett ställe med hög kvalitet på maten och en avslappnad stämning, i 
hjärtat av Santa Catalina. Adress: Carrer Soler, 36. Tel: 971 07 17 38 

Patron Lunares – Det här är ett av de populäraste ställena i Santa 
Catalina. Det är omtyckt på grund av den trevliga atmosfären med skön 
inredning och så givetvis den underbara maten. 
Adress: Calle Fabrica 30, Palma. Tel: 971 577 154 

Marc Fosh - Marc Fosh är en välkänd brittisk kock som fick en Michelin 
stjärna år 2002. Vi tycker mycket om hans tre restauranger; Simply Fosh, 
Tasca de Blanquerna och Misa Braseria. 
Hemsida: http://www.marcfosh.com/ 

Tast – Vi gillar Tast för deras moderna stil, fantastiska service och framför 
allt deras goda mat. Favoriterna är deras kreativa tapas och pinchos 
samt det stenkokta köttet där man som kund har möjlighet att avsluta 
tillagningen själv vid bordet. Adress: C/ Unión, 2 Tel: 971 72 98 78 

Casa Fernando - Palma har många fina fiskrestauranger att erbjuda 
och vi föredrar de som ligger i Ciudad Jardín. Här hittar du flertalet 
restauranger på samma gata och vi rekommenderar Casa Fernando. 
Adress: C/ Trafalgar 27 Ciudad jardín Coll De`n Rabassa Tel: 971 26 54 17 

Bruno - Beläget i den unika, exklusiva och prestigefyllda hamnen, Port  
Adriano. Där erbjuds det bra service och utmärkt mat från medelhavet.  
Adress: Port Adriano, Urbanization El Toro. Tel: 971 23 24 98 
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El Bungalow, Hotel Bendinat – Två ställen där man kan beställa en 
riktigt bra paella. El Bungalow ligger vid stranden i Ciudad Jardín och 
erbjuder en riktigt avslappnad atmosfär. Hotel Bendinat ligger inte långt 
från Palma och är något mer exklusivt. Här kan du avnjuta din paella på 
en terrass precis vid havet. 
Adress: El Bungalow: Esculls, 2. Tel: 971 262 738 
Adress: Hotel Bendinat: C/ Andres Ferret Sobral, 1. Tel: 971 67 57 25  

Flanigan – En exklusiv restaurang som blivit populär på grund av dess  
fantastiska läge och atmosfär vid hamnen i Puerto Portals. Här serveras 
det goda fiskar och skaldjur från den dagliga fiskmarknaden.  
Adress: Puerto Portals, local 16. Tel: 971 67 91 91 

Beach Clubs 

Mhares Sea Club – En beach club som är belägen i en fantastisk 
viadukt i Llucmajor. Här kan man njuta av en otrolig utsikt, härligt bad, 
god mat eller en avslappnande massage.  
Adress: Puig de Ros C/ Oronella, Tel: 971 18 01 08 

Roxy Beach Club – Lyxig beach club som ligger så nära havet man 
kan komma. Ett perfekt ställe att koppla av under dagen för att sedan 
njuta av den vackra solnedgången.  
Adress: Portals Nous 

Ytterligare Beach Clubs som vi rekommenderar är:  

Nikki Beach: Avenida Notario Alemany 1, Calvia. Tel: 971 123 962 
Grand Folies: Cala Llamp C/ Congre, 2. Tel: 971 671 094              
Puro Beach: Cala Estancia (Airport Exit) Tel: 971 744 744 

Segling/Charter 

Mallorafastigheter har ett sammarbete med Mallorcamarina. Här finns 
ett stort utbud av motorbåtar, sport eller flybridge kryssare och båtplatser 
på Mallorca. Vårt mål är att hitta den mest lämpliga båten för våra 
kunder genom att erbjuda professionell, exklusiv och personlig service. 
Hemsida: http://mallorcamarina.com/ 

Golf  

Mallorca är platsen för golfentusiaster. Det finns 22 golfbanor, alla med 
utmärkta anläggningar. Golfklubbarna är öppna året runt eftersom 
temperaturen sällan sjunker under 14 grader på vintern. Mer information 
om golfbanorna finns på vår hemsida: mallorcafastigheter.com 

	  


