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i den span-

ska ögruppen Balearerna och

ligger i väs-

MALLoRCAÄR DEN

STÖRSTA

tra delen av Medelhavet.

On har under läng tid varit ett

av

svenskarnas mest populära resmål från

det att charterresandet tog fart

i

vårt

land. De första paketresorna från Sverige
började redan 1955.
On lever mycket på turismen och näs-

tan sex miljoner människor kommer hit
varje är.

Turistorterna på Mallorca är koncentrerade till ett fåtal områden och landskapet visar en otrolig mångfald. De
flesta söker sig givetvis till "Mallis" för

värmen och de underbara stränderna,
men det finns en hel del ar,nzt att göra..
Sedan den nya motorvägen blev klar
2006 ar det smidigt att ta sig från flygplatsen och huvudstaden Palma i söder
till Alcudia i norr. Med bil tar det cirka
45 minuter.

Alcudia är en av de mest populära turistorterna, inte minst för barnfamiljer.
Förutom en genuin gammal stad med

ringmur runt sig finner du milsvida
stränder och en fin hamn.
Givetvis har alla de största resebolagen upptäckt orten. Hotellutbudet
är gigantiskt och det finns ställen för alla

smakriktningar.

Nilen behöver inte

närheten av Palma. Utbudet av olika tennisanläggningar med färdiga paket som

inkluderar träning är stort.

I Santa Ponsa, cirka 15 minuters resa
frän huvudstaden Palma, driver engelsmannen Lee Wakefield ett reseföretag
med inriktning på tennis. Han skräddarsyr resorna efter kundernas önskemå1:

-Ja, a77a grupper och individer har så
olika krav på sin semester, sä det gäller
att kunna tillgodose sä många som möjligt. Vi ordnar inte bara själva tennisträningen utan även andra aktiviteter och

utflykter efter vad kunden vill ha, berättar Lee Wakefield.
- Vissa är väldigt aktiva och dä fixar
vi till exempel cyklar och ger oss ut i bergen, medan andra helst vill ta det lugnt
pä stranden.
Hans far startade några hotell på

60-talet, vilket gjorde att familjen köpte
ett hus pä ön innan den riktigt stora turismen hade satt fart.

N,4ollis,

mon kon liggo pÖ stronden ocksÖ

Efter att ha tillbringat mycket tid här
som liten bestämde sig Lee för tio år sedan att stanna kvar.
Som spelare är Lee riktigt skaplig och
han brukar vid tillfälle träna med Anders
Jarryd som har hus i närheten.
Under de tre år som han drivit sin
verksamhet på heltid har de flesta kun-

Vill du inte binda upp dig för ett träningspaket finns det givetvis banor på
många av hotellen, men var noga med att
kolla det innan du bokar din resa.
Annars är paketresorna, där hotell,
träning, aktiviteter och ibland mat ingår
att föredra rent ekonomiskt och det blir

derna kommit frän Tyskland, Sverige
och Schweiz och givetvis en del från

som bokar.

England.

MITT INNE I PALMA

-Jag tar emot alla sorters grupper men
max 16 personer ät gängen eftersom vi
"bara" har fyra banor att tillgå. Jag gillar inte när det blir för mycket väntan på
banan, säger Lee Wakefield och poängterar att bäde familjer och kompisgäng är
välkomna.

FöR DrG soM ÅKER TILL MALLoRcA med

syfte att spela tennis är det bättre att
bo på södra delen av ön och hålla dig i

boro spelo tennis pÖ

EFTERSOM

DE

Mallorca,

likt resten

FLESTA TENNISBANORNA

på

av Spanien, drivs
av prlata klubbar kan det vara svårt att
hitta spelmöjligheter trots det imponerande antalet banor som finns. Til1 de
flesta klubbar behövs en inbjudan för att

oftast billigare om ni är flera personer

finns det dock en klubb
där du kan spela och betala per timme. På
Mallorca Tenis Club traffar jag Växjöborna Carl och Jonathan Hedenbergh
och deras morbror Fredrik. De hittade
denna spelmöjlighet mest av en slump.
- Vi passade på att spela här eftersom

det är nära Palma där vi bor. Men ver
vi bara att kvalit6n ar bra pä träningen
kan vi självklart vara intresserade av att
återvända pä en ren tennissemester, säger

Fredrik Hedenbergh.
På den gamla klubben med anor från

1920-talet finns det fem grusbanor ar'
hög kvalit6 och här brukade Rafae-

fä spela.
Bonorno pÖ Sonto Ponso Tenis Club, dör Lee Wokefieid hor sin onlöggning,

