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Mallorca is een prachtig en compact eiland voor een mooie
vakantie. Maar er komt zoveel bij kijken voor het plannen dat

je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Wat is de
beste reistijd voor Mallorca? Wat zijn de hoogtepunten van
Mallorca? Hoe zit het met het (openbaar) vervoer op Mallorca?
Deze en meer vragen zullen waarschijnlijk door je hoofd
schieten als jij naar Mallorca wilt voor je volgende vakantie.
In dit blog helpen wij jou met onze reistips op weg naar een
geslaagde vakantie op Mallorca!
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Waar ligt Mallorca?
Een vakantie naar het Spaanse eiland Mallorca is altijd een
goed idee, maar zonder reistips voor Mallorca ben je pas op de
helft. Waar ligt Mallorca nou precies? Het eiland Mallorca
vind je ten Oosten van het vaste land van Spanje in de
Middellandse zee en behoort tot de eilandengroep de Balearen.
Deze eilandengroep bestaat uit de eilanden, Mallorca, Menorca,
Cabrera, Ibiza en Formentera. Mallorca heeft een oppervlakte
van 3640 km² en heeft 858.000 bewoners. Hoe lang het vliegen
is naar Mallorca? Vanuit Eindhoven ben je al in 2 uur en 15
minuten in het zonnige Mallorca!

De beste reistijd voor Mallorca
Mallorca is een super eiland voor een lekkere vakantie, maar
wat zijn precies jouw vakantieplannen? Ben je van plan om te
relaxen aan het strand of trek je er op uit om het eiland te
ontdekken. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de periode dat
jij in Mallorca op vakantie gaat.
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De populairste maanden om voor Mallorca een vakantie te boeken
zijn de maanden mei t/m oktober. In deze periode ligt de
temperatuur tussen de 21 t/m 29 graden. Maar ook de overige
maanden is het goed te doen van een temperatuur tussen de 14
t/m 18 graden, perfect om te hiken.

De beste reisperiode voor Mallorca

Met een oppervlakte van 3640 km² is Mallorca gerust een
compact eiland te noemen. Het eiland is ongeveer net zo groot
als de provincie Groningen. De reisperiode voor Mallorca hoeft
dus niet lang te zijn.! Maar ondanks het formaat is er genoeg
te doen en te zien op het eiland. Mede door het compacte
oppervlak is er veel te zien in een korte periode. Tijdens

onze vakanties naar Mallorca zijn wij erachter gekomen dat je
veel van het eiland kunt zien als je een auto huurt. Maar ook
dat je veel van Mallorca kunt ontdekken met het openbaar
vervoer.
Door het kleine formaat van het eiland Mallorca stellen wij
dan ook een reisperiode van 1 tot 1,5 week voor. In deze
periode kun je meer dan genoeg ervaringen opdoen op dit
prachtige eiland!
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Op Mallorca is er voor iedereen wel wat te vinden. Je vindt
hier verschillende heerlijke stranden, gezellige dorpjes en
prachtige natuurgebieden. Om jou op weg te helpen met wat er
allemaal te doen is op geven wij jou alvast wat reistips voor
Mallorca mee.

1. Ontdek de onderwaterwereld bij het
Palma Aquarium

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om te snorkelen tijdens
je bezoek aan Mallorca biedt het Palma Aquarium een goed
alternatief. Je ontdekt hier een prachtige onderwaterwereld
met veel verschillende vissen en een prachtig nagebootst
koraalrif. Je kunt hier (tegen betaling) zelfs duiken met
haaien.

2. Relaxen aan het strand

Deze kan natuurlijk niet missen. Met zoveel mooie stranden op
Mallorca om uit te kiezen zit er geheid eentje tussen waar jij
even lekker kunt genieten.

3. Bezoek de oudheden van Mallorca

Mallorca is een prachtig eiland waar veel te ontdekken
waaronder ook veel oudheden. Overal op het eiland vind
verschillende oude dorpen, gebouwen en ruïnes. Dus ben je
zoek naar de geschiedenis van het eiland? Trek er op uit
ontdek het zelf!
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Het (openbaar) vervoer op Mallorca
Het openbaar vervoer is goed geregeld op Mallorca en mocht je
niet in staat zijn om een auto te huren biedt het openbaar
vervoer op Mallorca een goede tweede keuze!
Er zijn op Mallorca maar liefst 29 buslijnen te vinden, dus de
bus naar nou bestemming zit er zeker tussen. De prijzen voor
buskaartjes zijn goedkoop te noemen, in Palma de Mallorca kost
een kaartje maar €1,50. Wil je verder reizen worden de prijzen
natuurlijk hoger maar zelfs dan blijft het goed betaalbaar.
Ook is er een goede treinverbinding waaronder de trein tussen

Soller en Palma de Mallorca. Deze trein rijdt al tussen deze
twee steden sinds 1912 en het is een leuke ervaring om op te
doen.
Tip: Als je meer over het openbaar vervoer wilt weten bezoek
dan de website van EMT Palma, hier vind je alles over de bus
en trein.
Een auto, scooter of quad huren op Mallorca is ook mogelijk.
Laat je dan goed informeren en lees het huurcontract goed
door. Let hierbij buiten de prijs ook op de voorwaarden zoals
je eigen risico. Wil je zeker weten dat je geen problemen
krijgt met een auto huren op Mallorca verdiep je dan in de
voorwaarden van Sunnycars. De prijs ligt hoger, maar je hebt
geen eigen risico!

Tip: Mocht je een auto huren op Mallorca wees niet verbaasd
door het vele gebruik van de claxon. Deze wordt wat vaker
gebruikt dat we gewend zijn in Nederland, maar dit is niet
meteen negatief.

Het benodigde budget

Wat betreft hotels in Mallorca kun je het zo door of goedkoop
maken als jij zelf wilt. Je hebt op het eiland luxe hotels,
maar ook kleine familiehotels en diverse B&B’s. De laatste
twee hebben onze voorkeur omdat het een kleine locatie is.
Hierdoor heb je vaak direct contact met de gastheer of
gastvrouw en zullen deze vaak meer tijd voor je nemen. Ook
krijg je op deze manier vaak de minder bekende ins en outs van
het eiland!
De prijzen voor eten en drinken zijn bij de normale
restaurants te vergelijken met die van Nederland. Een
hoofdgerecht zal rond de €15,00 kosten en een drankje €2,00.
Het eten dat geserveerd wordt zal wel verschillen per locatie.
Zo vind je langs de kust veel meer visrestaurants.
Om een beeld te krijgen van de kosten hier een kleine
samenvatting van onze vakantie kosten voor 5 dagen op het
mooie Mallorca (anno mei 2022).

Vlucht: €400,Accommodatie: €280,Eten en drinken: € 250,Overig: €150,Totaal: €1080,-

Mallorca is een supermooi en veelzijdig eiland waar veel te
doen is. En met deze reistips voor Mallorca kom je al een heel
eind om jou vakantie voor te bereiden. Zo weet je hoe het zit
met het openbaar vervoer, de beste reistijd en wat er zoal te
doen is op Mallorca.
Opzoek naar meer reistips? Naast de reistips voor Mallorca
vind je hieronder nog enkele leuke bestemmingen:
België – Duitsland – Rhodos – Kreta – Spanje

