Svenskor pÖ tennissemester, FrÖn vönster bild: Jonothon Hedenbergh, Carl Hedenbergh

och morbror

Nadal och Carlos Moya träna tillsammans.

Anläggningen ser lite sliten ut och
intendenten Thomas Salom Caflellas
berättar att banorna ligger på mark som
Palma stad vill åt. Eftersom det innebär
att verksamheten kan bli tvungen att slä
igen inom kort, förstärjag att de inte vi11
satsa för framtiden. Bland annat ser poolen fallfärdig ut och saknar vatten och
omklädningsrummen behöver rustas.
För en timmes spel fär du betala 15
euro vilket är inom riktpriset pä 72-75
euro för en banhyra på Mallorca.
Banornas kvalitd är som på de flesta
håll pä ön riktigt bra, men så är ju också
"Mallis" nägot av ett "grusets Mecka".

Fredr k Hedenbergh,

Att Palma är ett populärt utflyktsmä1
ar Tatt att förstå när j ag promenerar runt
i den rena fina staden. Katedralen imponerar vid sidan av stans rikliga shoppingutbud, där du hittar en bra mix av kläder,
hantverk, vin och olika delikatesser. Det
mest kända shoppingkvarteret ligger
längs med Via Sindicato.

Staden har liksom flertalet orter,
däribland Magaluf och Palma Nova, ett
hektiskt nattliv att erbjuda med ett brett
utbud av restauranger, barer och nattklubbar. Det gäller dock att följa de spanska tiderna - festen på uteställena börjar
sä1lan före midnatt.

oftast är dyra re an atthyravia nägon oberoende biluthyrningsfirma.
Du flyger till Mallorca enklast och
billigast med något av de stora charterbolagen, men det går givetvis att åka dit
reguljärt också. Flera av de stora flygbolagen flyger till Palma, men det är främst
frän Stockholm som direktflygen går.
Buen viaje!

s

NÄR DU TRöTTNAT pÅ sTADSLtvET rekommenderarjag en utflykt upp i bergen ut-

Ingen Mallorca-resa ar väl riktigt
komplett utan ett besök i Palma. Av

med västra delen av ön. Gör ett besök i
den fina staden So116r med sin hamnstad
Puerto de Söller, samt i de underbara små
bergsbyarna Valdemossa och Deia.

Mallorcas cirka 700 000 invänare bor de
flesta, ungefär 300 000 människor, i hu-

Aven om Mallorca har ett väl utvecklat bussnät och det är billigt att åka taxi,

vAD FTNNS DET DÅ MER ATT GÖnl på denna
fantastiska plats?

föredrar de flesta atthyra bil. Det är relativt 1ättnavigerat att köra runt på ön.
Tänk dock på att hotellens biluthyrning

vudstaden.

SNABBA FAKIA OM MAIIORCA
lnvönore: Co 700 000,
Störsto slod: Polmo, co 300 000 inv,
Sprök: Sponsko och kotolonsko,

Religion: Kotolsk och romersk.
Voluto:Euro,
El:220 V som iSverige,

Stronden vd Sonto Ponso, I\,4ollorco,

Lee Wokef eld sotsor pÖ tennisresor

Anlol lennisklubbor: 73 stycken (röknot
i helo Boleorerno som bestÖr ov öorno
Mollorco, Menorco, Eivisso, Formentero och Cobrero),

Medeltemperoluren: Co 20 "C pö
vören,27 "C pö sommoren, 21 "C på
hösten och l7 "C pö vintern.
Bösto tid ott Öko dit: Mitten ov
opril-juni och september-oktober,

Antol soldogor: Co 300 om öret.

KONTAKIER FÖR BOKNING
Tennispokel:
www, mollorcoten nis.com
Tennis i Polmo:

www,mcllorcotenisclub.com

