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Indsejlingen til Cala d´Or

En af de mange vige

EGEN
LUKSUSVILLA
VED
GULDBUGTEN
PÅ MALLORCA
En stribe små strande med kridhvidt sand i bunden af lige så
mange maleriske bugter og vige, hver med det klareste azurblå
vand og omkranset af stejle klippefremspring, har givet Cala d’Or
sit navn – Guldbugten – en af Mallorcas populæreste destinationer
for dem, der hungrer efter ferie ved strand og vand.
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Lubina a la Sal
Vi nød en pragtfuld frokost på den populære fiskerestaurant Botavara på Cala Llonga. Restauranten har en skøn terrasse på første parket til havet og millionærernes lystbåde. Du parkerer bilen
lige foran døren, og så er der dømt god betjening, hyggelig og afslappende atmosfære, et stort
menukort (sandelig også på skandinavisk (svensk) for de ikke-spansk kyndige) og sublime fiskeretter. Den spanske kongefamilie holder officielt hvert år tre måneders sommerferie på Mallorca,
og, prales der højlydt med på Botavara, kong Juan Carlos ynder at kigge forbi for at nyde en grillet
hummer eller husets specialitet, havaborre bagt i salt, Lubina a la Sal på lokalt sprog. Hvis majestæten kan, så kan vi vel også. Ros til ham, og ros til kokken og til tjeneren, der fileterede krabaten
og sørgede for, vi fik et ”kongeligt” måltid! Læs mere om Botavara på www.restaurantebotavara.es

s

Cala d’Or ligger på Mallorcas sydlige østkyst, omkring 50 kilometer
østsydøst for Palmas lufthavn.
Oplandet er charmerende med gamle velholdte stenhuse, blomstrende gårdhaver og
skyggefuld frodighed. Eksklusivt? Ja, men
uden at det på nogen måde virker hverken overdyrt eller snobbet. Der er mange
turister. De er områdets suverænt største
indtægtskilde. Den ”lille by” er vokset betydeligt i takt med den stigende turisme, men
udbygningen er sket med respekt for det
oprindelige miljø. Bebyggelsen består primært af de typiske lave hvide haciendaer.

fiskebyer finder du langs hele kysten, fx
Portocolom nord for Cala d’Or og Porto
Petro og Cala Figuera syd for byen. Alle med
små naturhavne, små og store flåder af
fiskebåde, der lander fangsten direkte på
kajen og strategisk velplacerede caféer og
restauranter med et bredt udvalg af de friske
varer fra havet. Men det er strandene, der
trækker. Hver bugt, eller vig om man vil, har
sin strand med større eller mindre udbud
af faciliteter og serveringssteder. Hver turist
har sin favorit, og der er nok at vælge imellem i Cala d’Ors nærområde.

EUROPAS BEDSTE STRAND?
Kører du otte kilometer mod syd, finder
du den vidunderlige strand S’Amarador,

S´Amarador

HVER BUGT SIN STRAND
Udflugtsmulighederne er mange. Små
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Sankt Petersfisk, havkat, pighvar og hummer (i sæsonen juni til september).

VALL D’OR GOLF
Vi er ikke golfspillere, men lod os alligevel overtale til et besøg til golfklubben Vall
d’Or, beliggende mindre end 10 minutters
kørsel fra villaen. Argumenterne var klubbens smukke beliggenhed på højderyggen af
Es Turó, den fantastiske udsigt over landskabet mod bugten og Mallorcas største naturhavn Portocolom og sidst, men ikke mindst,
en brunch i klubbens Restaurante Maxime
– opkaldt efter ejeren Maxime Deymier, som
tryller i køkkenregionerne og serverer Middelhavets specialiteter med et touch af det,
der så populært kaldes ”fusion”.
De 18 huller skal vi ikke gøre os kloge på,
men smukt så det ud, og ifølge eksperter
giver banen relevante udfordringer for såvel
nybegyndere som erfarne spillere – hvad det
så end egentlig betyder. Vagabonds golfekspert, John Njor, har tidligere skrevet: ”Vall
d’Or Golf har pinjer, mandeltræer og oliven
og flade fairways på de første ni huller med
små greens, der er godt pakket ind i bunkers, mens man på bag-ni har mere ujævne
fairways nedad mod kysten ved Cala d’Or
bugten, som man har et flot kig udover”. Du
kan se detaljer – og blive klogere – på www.
valldorgolf.com

Super brunch
Udsigten og brunchen på Restaurante Maximes store flotte udendørs terrasse fejlede
sandelig heller ikke noget. Vi fik et lille shotglas lækker yoghurt med passionsfrugt, små Eggs
Benedict på en bund af dampet spinat, pa amb oli (ristede grove brødskiver) med tynde skiver
let ristet skinke, små æggekager og pandekager med fyld, et par stykker tun sashimi, lidt passionsfrugt og et par små stykker cheesecake til den søde tand.
Brunch koster €15 pro persona og tilbydes normalt som en buffet, men uden for sæsonen
serveres den ved bordet. Maximes brunch står ikke på menukortet, men spørg – og du skal få.
Du kan også bare nyde udsigten med en god kop kaffe og måske lidt tapas, eller du kan
kaste dig over det store udvalg af husets a la carte specialiteter. Frem til klokken 17 bydes på
en delikat treretters menu til €19,50. Maxime holder åbent 365 dage om året – til klokken 23
om sommeren og klokken 20 i vinterhalvåret, og er også et lokalt mødested, specielt når der
fredag aften i sæsonen er stor barbecue på terrassen. Du kan se menukort og vinkort på www.
valldorgolf.com – klik ind på fanen ”The Club House” og videre på ”The Restaurant”.

Udsigt mod syd fra
terrassen på Maxime

Mallorca på egen hånd
Skal du rundt på øen på din ferie, kan du også få hjælp hos Lone og villas2rent, endda med
rabat, hvis du bor i en af deres villaer. Lone samarbejder med det store transportfirma Empresas
Roig. Hun er faktisk gift med Miguel, ældste søn af nu afdøde Rafael Roig, som grundlagde firmaet
i 1953, da charterinvasionen begyndte. Den første bil voksede til dagens 900 nye udlejningsbiler
om året, taxaer, rejsebureau, forsikringsselskab, udlejning af ferieboliger og 50 busser, som blandt
andet kører i pendulfart for flere danske rejsebureauer. Se detaljer på www.empresasroig.com

Billeje

også kaldet Cala Mondrago, lige uden for
nationalparken af samme navn. De lokale
er stolte over, at den i 2010 blev kåret som
Europas Bedste Strand på det hollandske
website www.onbeach.com – og pragtfuld er
den – omringet af lave klippeformationer og
smukke pinje- og fyrretræer.

BYEN CALA D’OR
Livet i Cala d’Or synes at foregå i et noget
mere afslappet tempo end mange andre steder på Mallorca. Dermed ikke sagt, at byens
omkring 3.500 indbyggere er på nogen form
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for permanent siesta, for der er nok af aktivitet i byens små stemningsfyldte gågader
og det betragtelige udvalg af serveringssteder og butikker. Gode køb siges at være keramik, designertøj og lædervarer af mærkerne
Farrutx og Mango.
Nede ved havnen ligger små fiskebåde
side om side med luksusyachts i alle størrelser og prisklasser. På begge sider af marinaen finder du adskillige gode restauranter,
der frister med både lokalt og internationalt
orienterede menukort – og selvfølgelig er
der masser af fisk - sardiner, blæksprutter,

Rafaels tre sønner og 200 ansatte driver firmaet med fokus på service, pris og kvalitet - noget
vi nød godt af, da vi lejede bil hos en af gruppens selskaber, Autos Roig. Det gik stærkt og effektivt i Palmas lufthavn, både da vi hentede og afleverede bilen, ingen køer, kontrakten lå klar til
underskrift, ingen overraskelser og ”all inclusive” forsikring betragtes næsten som en selvfølge.
Du kan se udvalget af biler og priser, og du kan bestille, på www.autosroig.com. Hjemmesiden
er ikke på dansk, men Lone/villas2rent er gerne behjælpelig med reservationer til deres boende
gæster. Du skal bare vælge en model og den ønskede forsikringstype, så får du tilsendt et tilbud.

Transfer Car
Og vil du bare hentes og bringes, korte eller lange
ture, sightseeing eller transfers fra og til lufthavnen
- og skal det foregår med stil og elegance i en RollsRoyce Silver Seraph, en Mercedes S-Class eller en
Mercedes Viano med plads til op til syv personer - så
kontakter du Transfer Car (eller Lone), et andet firma
i Empresas Roig familien. Limousineservice i luksusklasse. Detaljer på www.transfercar.com
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Mansion ses Olivieres

Fakta
På hjemmesiden www.villas2rentmallorca.com kan du læse ALT om det hele. Du kan se
priser, ledige perioder, du kan booke din ferie i denne perle af en villa – eller en af Lones
andre tre villaer i Cala d’Or - og du kan kommunikere direkte med Lone om alle dine
ønsker og få tilsendt et væld af informationer om transfers og billeje, kørselsvejledninger,
detaljer om hvert et rum i villaen, praktiske oplysninger om indkøb i lokalområdet (supermarked, slagter, bager og fiskehandler), lister over restauranter, caféer, barer og pizzeriaer
i hele området, udflugter og alt der er værd at vide om alle de aktiviteter, du måtte lyste,
eller ikke lyste, at involvere dig i - cykle, dykke, fiske, spille golf, ride, hike, bestige bjerge,
paraglide, rulleskøjte, sejle, surfe, svømme, spille tennis, stå på vandski, shoppe eller
bowle.

FREDFYLDT LUKSUS I EGEN VILLA
Danske Lone Sørensen, fra Esbjerg og 43
år gammel, har boet og arbejdet på Mallorca
og i Cala d’Or gennem de sidste 20 år. Lone
ejer og driver ”villas2rent”, herunder fire
luksuriøse ferievillaer, tre af dem med 12
sengepladser og den sidste med ”kun” otte.
Stjernen i samlingen hedder Mansion ses
Olivieres, den perfekte mallorcinske ramme
om ferien for det store selskab, bridgeklubben, to-tre familier eller seks vennepar. Idyllisk beliggende på 15.000 kvadratmeter privat jord i det eksklusive område S'Horta, lidt
inde i landet fra havet og tre-fire kilometer
nordvest for selve byen Cala d'Or. Den store
villa er omringet af mandeltræer og stengærder, som holder styr på får, heste, sorte
grise og en enkelt fårehyrde.
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Villaen er smukt og smagfuldt indrettet.
380 kvadratmeter terrasser og 420 kvadratmeter bolig i to etager, syv badeværelser og
12 sengepladser fordelt på i alt seks soveværelser (20-25 m2), to værelser i stueplan og
fire på 1. sal, to af dem med udgang til overdækket terrasse. Alle værelser er individuelt
designet, men i samme stil og i naturens
farver - og alle har naturligvis aircondition.
Du fornemmer stilen, allerede når du
går gennem den massive egetræsdør. Den
store stue har behagelige sofaer og gyngestole omkring pejsen, god spiseplads
omkring et tre meter langt massivt langbord – og der er naturligvis stort satellit-tv,
dvd, cd og gratis wifi internetadgang.
I forbindelse med stuen ligger det store
veludstyrede landkøkken med alle moder-

ne bekvemmeligheder som gaskomfur med
wok, ovn og mikroovn, blender og juicepresser og espresso- og kaffemaskiner.
Her er også egen indgang for stuepigen,
som kommer med nyvaskede håndklæder
tre gange om ugen – eller dagligt om man
så ønsker det.
Den store udendørs private pool måler
12,5 x 5 meter og er 1-2 meter dyb. Den
separate børnepool måler 2,5 x 2,5 m med
en dybde på lidt under en halv meter. Under
den overdækkede terrasse ved poolen og
den store velplejede plæne er der stor spiseplads med behagelige stole, et udekøkken
med køleskab, musik, alt udstyr til grill og
BBQ – og eget bade/bruserum med toilet
samt udendørs kold/varm bruser.

CALA SANAU
Mansion ses Olivieres ligger 50 kilometer østsydøst for Palmas lufthavn. Vi var,
som alle gæster bliver det, udstyret med
udførlig kørselsvejledning på dansk og
det tog os 50 minutter at køre i den lejede
bil. Fra villaen er der fem kilometer til Vall
d’Ors 18-hullers golfbane, det tager fem-ti
minutter at nå et dybt og bredt sortiment af
caféer og restauranter i enten Calonge eller
Cala d’Or og butikkerne i S´Horta ligger kun
en kilometer væk.
Det tager fem minutter at køre til nærmeste strand Cala Sanau, som de andre
strande beliggende i bunden af sin egen
lille bugt og med storslået udsigt til hav og
klipper.

Lone Sørensen

Cala Sanau
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Brunos paella

Hapsere og tapas

EGEN KOK OG CATERING
Vil du forkæle dig selv? Har du lyst til en
lækker middag under ”eget” tag, så du enten
slipper for at lave det hele selv eller undgår
at skulle køre frem og tilbage til en restaurant? En romantisk middag omkring poolen,
en grillaften for hele familien, en fødselsdag
eller en anden speciel begivenhed? Den klarer villas2rent også. Lone står gerne selv for
bestillinger til gæsterne i sine villaer, eller
du kan gøre det direkte på www.cremedelacrememallorca.com. Ja, det hedder cateringfirmaet faktisk - Crème de la Crème.
Du kan vælge mellem forskellige menuer
som BBQ Menu, Mallorcan Menu eller Spansk
Tema Menu, hver med fire retter. Pris €45 pro
persona ved minimum fire personer, børn op
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mulighed for afslappende luksus. Vi ville
nødig trække ned på gennemsnittet, så efter
en lang dag og en afsluttende bølgesprøjtende tur i speedbåd langs kysten og gennem
bugterne fik vi besøg af Crème de la Crèmes
yderst charmerende og udadvendte ejer og
chefkok, franske Bruno Canillac, oprindeligt
fra Nice og med 10 års erfaring på Mallorca.
Bruno har arbejdet flere år i England, er
engelsk gift og taler fremragende engelsk.
Vi havde valgt den spanske temamenu,
og vi blev så sandelig ikke skuffede. Det var
skønt og lige, hvad vi havde brug for. Først et
glas sangria og et par canapeer – eller hapsere, som vi ynder at kalde dem. Derefter lidt
tapas i form af papirtyndt charcuteri med
lækkert lokalt bagt brød og pimientos de
padron (små grønne peberfrugter, og er du
heldig, er der et stærkt krydret bid i nogle af
dem). Hovedretten var en stor omgang paella
med alt godt fra havet og til dessert en lille
skål Crème Catalana. Liflig lokal hvidvin og
rosé ledsagede herlighederne.
Maximum antal kokkehuer for kvalitet
og service og topkarakterer for såvel teknisk
som kunstnerisk indtryk. Og oprydningen?
Alt var som blæst, da vi krøb til køjs efter en
sidste forfriskning på terrassen. Vi kunne
ikke se, de havde været der. Stor TAK til Bruno – ren creme de la creme!

til 12 år betaler €10. Priserne inkluderer alt:
indkøb af råvarer (og kul til grillen), tilberedelse, servering – og ikke mindst – oprydning. Du
kan også bestille fra et yderst velassorteret a
la carte kort, se ovenstående hjemmeside. Det
koster €50 pro persona og igen minimum fire
personer, igen fire retter og så en halv flaske
god vin pro persona oveni – og du bestemmer
selv, om den skal være hvid eller rød.
På aftalt tid kommer kok og tjener(e) fra
Crème de la Crème, og så kan du og dine
gæster ellers bare læne jer tilbage og nyde et
lækkert måltid.

CHEF BRUNO
Omkring 50 procent af gæsterne i villa2rents gæster benytter sig åbenbart af denne

Bruno Canillac
kokkererer
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