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Geneugten  
onder de  

Mallorcaanse 
winterzon 

In de wintermaanden kan het berekoud worden op Mallorca. 
Het kan er zelfs sneeuwen. Toch is een bezoek aan Mallorca 

in de winter extra bijzonder. Van de bloemendeken van 
amandelbloesems tot winterse gerechten in pittoreske 

dorpjes in de bergen: sommige Mallorcaanse dingen zijn nu 
eenmaal beter in de winter.
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Mallorcaanse soep 
in Orient
 
Tekst en foto's | Wilke Martens 

Smalle geplaveide straatjes meanderen de heuvel op, 
langs Mediterraanse huizen met hun kleine vierkante 
ramen en patio’s vol planten en knusse zithoekjes. Deze 
winter lijkt Orient uitgestorven, maar het dorp is in het 
voor- en najaar uitermate geliefd bij wandelaars en fiet-
sers. Het dorp ligt aan de rand van de Serra de Tramunta-
na, de bergketen in het noordwesten van het eiland, die 
vanwege haar unieke combinatie van natuur en cultuur 
in 2011 is benoemd tot UNESCO-werelderfgoed. Fanatieke 
fietsers komen in het voor- en najaar naar het dorp, om de 
tientallen haarspeldbochten op de weg naar Bunyola te 
trotseren. Veel wandelaars pauzeren in Orient, als ze een 
van de vele routes lopen door de Tramuntana. Of ze be-
ginnen er, zoals de pittoreske wandeling naar het vijftien-
de-eeuwse kasteel Alaró, bovenop de nabijgelegen berg. 
Onderweg passeer je Es Verger, een familierestaurant dat 
al generatieslang befaamd is om haar authentieke geroos-
terde lam. Nergens op het eiland vind je malser lamsvlees. 

In plaats van de bergen in te trekken voor een meerdaagse 
wandeltocht, struinen we door Orient zelf. Het is lunch-
tijd, dus gaan we een etablissement binnen met de ori-
ginele naam Restaurante Orient. Het vuur in de haard 
knappert en knispert. De ober legt er nog een stronk hout 
bovenop, waardoor de vlammen vluchtig alle kanten uit-
slaan. Met een vriendelijk handgebaar wijst hij ons de ta-
fel naast de haard, knus in een hoek bij het raam. 

Juán, de local in ons midden, wijst op de Sopa Mallorquín: 
een traditioneel winters gerecht, dat vroeger vooral op het 
platteland werd gegeten. “Dit is een echte boerenmaal-
tijd”, vertelt Juan, als de borden enige tijd later geserveerd 
worden. De sopa, gevuld met kool en andere groenten, is 
allesbehalve vloeibaar. “Het is een typisch Mallorcaans ge-
recht om restjes in te verwerken, het is een stevige maal-
tijd.” Stevig blijkt het juiste woord. Ik steek mijn lepel in de 
soep, die zowat rechtop blijft staan, en neem een hap. De 
smaak is heerlijk, maar de soep is mij te machtig om een 
hele portie van op te krijgen. 

EEN WINTER IN VALLDEMOSSA 
Mallorca was niet altijd een geliefde bestemming in de 
winter. Componist Frédéric Chopin en zijn geliefde, de 
Franse schrijfster George Sand, brachten de winter van 
1838 en 1839 door in het Reial Cartoixa, het veertien-
de-eeuwse klooster in Valldemossa. De componist, die aan 
tuberculose leed, vertrok naar het eiland in de hoop dat 
het Mediterraanse klimaat zijn gezondheid zou verbete-
ren. Maar de kou van die gure winter trok dwars door de 
muren van het gebouw heen. Sand vond het verblijf zelfs 
zo vreselijk, dat ze er een heuse klaagzang over schreef:  
Un hiver à Majorque. 

Destijds zaten de inwoners van Valldemossa allerminst 

te wachten op de aanwezigheid van het ‘celebrity couple’, 
maar inmiddels wordt groots uitgepakt met de beroemd-
ste ingezetenen uit de historie van de stad. Talloze bord-
jes wijzen de weg naar de cel in het klooster waar het stel 
verbleef, nu omgetoverd tot minimuseum. Bij de ingang 
struikel je bijna over het boek van Sand, dat in verschillen-
de talen gedrukt is. Ik struin door de kloostergangen, langs 
kabinetten met Sands manuscripten, Chopins bladmu-
ziek, zijn piano en talloze schilderijen uit die tijd. Vanaf de 
rijkbeplante patio kijk ik uit over de bergen van het achter-
land. ‘Zouden ze het hier echt zo ellendig gehad hebben?’, 
vraag ik me af. Hoewel ik de melancholische nocturnes 
bijna kan horen als ik terug wandel door de gangen, kan ik 
het me maar moeilijk voorstellen. 

We reizen verder naar Sa Marina, de kleine haven van Val-
ldemossa. In deze tijd van het jaar is het te koud om te 
zwemmen, voor gewone stervelingen dan toch, maar de 
extra acht kilometer naar de baai zijn de moeite waard. 
In plaats van uit zand bestaat het strand uit aangespoeld 
zeegras – waar je bij de ene stap overheen lijkt te deinen 
alsof je over een luchtkussen loopt, maar bij de andere stap 
tot in je enkels wegzakt. Toch is het niet het gras, noch 
de zee, waar we voor komen, want we strijken neer op het 
terras van Restaurante Es Port de Valldemossa. Hier zijn de 
gegrilde zeevruchten de trekpleister, waarvan je het – ge-
paard met een glas rode wijn en uitzicht over de prachtige 
baai – vanzelf warm krijgt. 

Met een vriendelijk 
handgebaar wijst hij ons de 
tafel naast de haard, knus in 
een hoek bij het raam. 
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Wintertips op Mallorca 

Pittoreske dorpjes in de Serra de Tramunta-
na bezoeken is natuurlijk niet het enige 
waarvoor je in de winter naar Mallorca kan 
afreizen. Por Favor zet enkele typische win-
tertips op een rij. 
 
Bewonder de amandelbloesem 
Wie in januari over Mallorca rijdt, kan 
rekenen op adembenemende uitzichten. De 
duizenden amandelbomen die het eiland 
rijk is, staan aan het begin van het jaar in 
bloei. Zover het oog reikt is het landschap 
bezaaid met prachtige roze-witte bloeme-
tjes. Natuurlijk wil niet alleen het oog wat, 
maar kun je ook genieten van een heerlijk 
stukje gató. De typisch Mallorcaanse aman-
delcake is om van te watertanden! 

Citytrip Palma de Mallorca 
Met hoge temperaturen in de zomer is het 
logisch dat je een van de vele stranden 
verkiest boven de stad Palma, maar in de 
gematigde winters van Mallorca leent het 
zich perfect voor een citytrip! De histori-
sche stad heeft genoeg bezienswaardig-
heden voor een lang weekend: de enorme 
kathedraal La Seu, de eeuwenoude Arabi-
sche baden en de historische molens van El 
Jonquet zijn niet te missen highlights. 

Verken archeologische sites
Op Mallorca zijn verschillende talayots, 
megalieten, te vinden die vermoedelijk 
stammen uit 6000-4000 voor Christus, de 
tekenen van waarschijnlijk de eerste bewo-
ners van het eiland. De Capocorb Vell is de 
meest opgegraven talayot van het eiland 
en ligt op zo’n 12 kilometer van Llucmajor. 
Uit later tijden zijn er overblijfselen van de 
Phoeniciërs en weer later van de Romei-
nen, zoals de ruïnes van de Romeinse stad 
Pollentia. 

WINTERS UITZICHT  
IN DROMERIG DEIA
Chopin was niet de enige historische beroemdheid die op Mallor-
ca vertoefde. Op de kustweg verder noordwaarts passeren we het 
voormalige huis van de Engelse dichter Robert Graves in Deìa, een 
kunstenaarsdorp dat tegen de berg lijkt aangeplakt. Zandkleurige 
huizen met groene luiken leunen tegen de berg, daartussen leiden 
geplaveide straatjes verder omhoog het dorp in. Kleurrijke nisjes in 
de muren geven niet alleen de straatnaam aan, maar de beschilder-
de tegels laten ook de lijdensweg van Christus zien. 

De met vlaggetjes versierde hoofdstraat Carrer es Puig leidt om-
hoog, helemaal de heuvel op, waar de Parroquia San Juan Bautista 
bovenop gebouwd is. Vanaf het pleintje voor de kerk heb je, met de 
loop van de oude kanonnen mee, een prachtig uitzicht over Deìa. 
Achter de vijftiende-eeuwse kerk ligt de begraafplaats, waar literaire 
toeristen kunnen stilstaan bij het graf van Robert Graves: niet meer 
dan zijn naam, ‘1895-1985’ en ‘Poeta’ staan in zijn grafsteen gekerfd. 
De eenvoud van zijn rustplaats staat in schril contrast met zijn be-
wogen leven: na een ‘ménage à trois’ met zijn vrouw en dichteres 
Laura Riding in Groot-Brittannië, scheidde hij van zijn vrouw en 
vertrok met Riding naar Deìa. 

Bij Cafè Sa Fonda bestel ik een cortado, een espresso met een laagje 
melkschuim. Ik zoek een tafeltje op het met klimop overdekte terras 
en bestudeer mijn kaart van Mallorca. Winterse soep en geroosterd 
lam eten in Orient, de horrorwinter van Chopin en Sand herbeleven 
in Valldemossa of genieten van het winterse uitzicht in Deìa: het is 
maar een greep uit de geneugten die Mallorca buiten het seizoen te 
bieden heeft. En dan heb ik het over Alcúdia, met haar Romeinse ru-
ines, nog niet eens gehad. Of de prachtig bloeiende amandelbomen, 
die het eiland in een deken van witte bloemetjes hullen. En wat te 
denken van hoofdstad Palma, met al haar musea en historische be-
zienswaardigheden, zoals kathedraal La Seu, waar in de winter geen 
rij te bekennen is. Laat het geklaag maar aan George Sand over, mijn 
winter op Mallorca kan me niet lang genoeg duren.
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Vakantie op jouw manier
Weg van de massa maak 
jij je eigen vakantie. 
Karin weet de leukste 
plekjes.

Maak je volgen
de 

vakantie bijzon
der!

extra

€25,-
korting

 Boek tot 31 januari met extra korting. Ga naar karinschoice.nl/porfavor Gebruik code
porfavor25

      Altijd inclusief:   
 vlucht 
 verblijf
 huurauto

✔

✔

✔

Maak je volgen
de 

vakantie bijzon
der!




