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S t r e s z c z e n i e: W pierwszej czêœci artyku³u dokonano skrótowej oceny wybranych atrakcji
turystycznych Majorki. Turystów przybywaj¹cych na wyspê przyci¹gaj¹ nie tylko piêkne piasz-
czyste i kamieniste pla¿e, malownicze zatoczki, ale i parki narodowe czy po³o¿one na wyspie
jaskinie. Turystów przyci¹ga te¿ siêgaj¹ce czasów najdawniejszych bogactwo historyczne, re-
prezentowane przez liczne zabytki zarówno œwieckie, jak i sakralne. To miejsce warto odwie-
dziæ choæby dla poznania wspania³ej kultury i sztuki oraz zwyczajów i obyczajów miejscowej
ludnoœci. Druga czêœæ artyku³u przedstawia analizê infrastruktury turystycznej Majorki, dostêp-
noœci komunikacyjnej, a tak¿e metodê planowania strategicznego (analizê SWOT). Majorka
ma szczególny urok, który przyci¹ga turystów i sprawia, ¿e powracaj¹ na wyspê wielokrotnie.

1. Wstêp

Majorka jest jednym z wielu obszarów recepcji turystycznej1 w obrêbie Morza
Œródziemnego. Ka¿dy obszar recepcji turystycznej sk³ada siê z odpowiednio skom-
ponowanych elementów, do których zaliczyæ mo¿na m.in.:

– atrakcje turystyczne,
– infrastrukturê turystyczn¹, która jest wsparta przez poda¿ us³ug, œwiad-

czonych przez ró¿norodne podmioty sektora prywatnego i publicznego,
– determinanty, które wynikaj¹ g³ównie z atmosfery, dziedzictwa kulturowego

i historycznego oraz z goœcinnoœci mieszkañców.
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1 Obszar recepcji turystycznej (ang. destination) – miejsce, do którego kieruje siê ruch turystyczny
i mo¿e w zale¿noœci od sytuacji odnosiæ siê do gminy, regionu b¹dŸ kraju (Cieœlikowski, ¯em³a, 2002,
s. 20–21; Dziedzic, 1998, s. 9) lub jako region, który posiada etnograficzne, historyczne oraz fizyczne
cechy, które odró¿niaj¹ go od innych i pozwalaj¹ rozwin¹æ jedn¹ lub wiêcej form turystyki, czyni¹c go
atrakcyjnym dla potencjalnych turystów (Gancalves, Aguas, 1997, s. 24).



Destynacje przyci¹gaj¹ potencjalnych turystów do pozostania na ich obszarze na
dzieñ lub d³u¿ej (Kozio³, Muszyñski, 2009, s. 166).

W literaturze przedmiotu mo¿na siê spotkaæ z traktowaniem miejscowoœci tury-
stycznej, regionu, kraju jako swoisty produkt turystyczny. Wed³ug H. Zawistow-
skiej pojêcie produktu turystycznego obszaru definiowane jest jako „po³¹czony re-
zultat atrakcji, udogodnieñ i us³ug oferowanych w miejscu docelowym” (2003,
s. 69), a dana miejscowoœæ czy region jest takim miejscem (obszarem turystycz-
nym), gdy:

– produkty te i us³ugi rozpoznawalne s¹ pod wspólnym znakiem,
– produkty i us³ugi tam oferowane maj¹ pewne wspólne cechy,
– istnieje publiczna lub prywatna organizacja turystyczna odpowiedzialna za

zarz¹dzanie obszarem.

Wed³ug A. Stasiaka (2005, s. 333) obszar turystyczny jako produkt, mo¿na anali-
zowaæ na kilku poziomach. Tworz¹ je:

1. D z i e d z i c t w o – zasoby obszaru niezwi¹zane genetycznie z rozwojem tu-
rystyki, istniej¹ce „od zawsze”, przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale
tworz¹ce tê czêœæ potencja³u obszaru, dziêki któremu w ogóle mo¿liwy jest rozwój
turystyki, np. kultura, przyroda, historia, gospodarka oraz potencja³ ludzki.

2. I n f r a s t r u k t u r a – zasoby obszaru zwi¹zane z rozwojem turystyki, uzu-
pe³niaj¹ce elementy pierwotne, uatrakcyjniaj¹ce ofertê turystyczn¹ obszaru, np.
baza noclegowa, gastronomiczna, paraturystyczna, a tak¿e ró¿nego rodzaju inwe-
stycje bêd¹ce poœrednim efektem nap³ywu turystów (poprawa dostêpnoœci komuni-
kacyjnej regionu, wystawy, wydarzenia, muzea).

3. Wa r t o œ æ d o d a n a – atrybuty obszaru przynosz¹ce okreœlone satysfakcje
psychiczne turystom, w przypadku braku unikalnego dziedzictwa czy infrastruktury
umo¿liwiaj¹ odró¿nienie obszaru od s¹siednich terenów, których oferta jest bardzo
podobna lub wrêcz identyczna (np. miejscowoœci lub kraje nadmorskie), najwa¿-
niejsze elementy symboliczne tworz¹:

– aktualny wizerunek obszaru i funkcjonuj¹ce o nim stereotypy;
– to¿samoœæ marki – wyj¹tkowe wartoœci, cechy, które powinny byæ trwale

kojarzone z obszarem, a docelowo maj¹ staæ siê czêœci¹ wizerunku ca³ego obsza-
ru. Obszary recepcji turystycznej mog¹ wystêpowaæ efektywnie na rynku, kiedy
s¹ dobrze identyfikowane przez turystów i maj¹ w³asn¹ rozpoznawaln¹ markê;

– pomys³ na produkt, czyli g³ówna idea spajaj¹ca wszystkie dzia³ania w za-
kresie turystyki na danym terenie;

– elementy programu identyfikacji produktu: nazwa, slogan reklamowy, pro-
mocja, reklama, logo, dŸwiêk, zakres i kontekst dzia³añ promocyjnych.
4. O r g a n i z a c j a i z a r z ¹ d z a n i e – wszelkie struktury i dzia³ania pozwa-

laj¹ce funkcjonowaæ powy¿szym elementom jako produkt turystyczny (Stasiak,
W³odarczyk, 2003, s. 26).
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Znaczenie produktu turystycznego w zespole instrumentów marketingowych da-
nego regionu (gminy, miasta, regionu czy kraju) podkreœla równie¿ M. Wanagos
(2005, s. 372). Twierdzi ona, ¿e pojêcie produktu turystycznego obszaru jest bardzo
z³o¿one. Pojêcie to obejmuje kompleksowy uk³ad, w sk³ad którego wchodz¹:

– œrodowisko kulturowe i przyrodnicze,
– system zarz¹dzania wraz z systemem informacji,
– gospodarka, jej zasoby kapita³owe (finansowe), rzeczowe niematerialne oraz

materialne,
– ludnoœæ (stali mieszkañcy oraz przebywaj¹cy czasowo na jej terenie, np. turyœci).

Ka¿dy obszar (region, gmina, miasto, województwo, kraj) posiada inne warunki
i mo¿liwoœci rozwojowe oraz zasoby. Ró¿nice mo¿na tak¿e dostrzec w odrêbnoœci
kulturowej, historii, obyczajach czy folklorze. Przedstawione elementy decyduj¹
g³ównie o atrakcyjnoœci turystycznej danego regionu. Elementy te stanowi¹ równie¿
podstawê do tworzenia produktu turystycznego.

2. Atrakcje turystyczne Majorki

W zachodniej czêœci Morza Œródziemnego, w otoczeniu mniejszych oraz wiêk-
szych wysp po³o¿ona jest hiszpañska per³a – opromieniona s³oñcem i otoczona kry-
stalicznie czystymi wodami Wyspa Spokoju – Majorka. Nale¿y ona do archipelagu
Balearów, wysp, które le¿¹ na Morzu Œródziemnym w odleg³oœci 250 km od
Pó³wyspu Iberyjskiego i oko³o 520 km od Marsylii (Kruczek, 2005, s. 209; Rudnic-
ki, 2007, s. 55).

Majorka jest najwiêksz¹ wysp¹ archipelagu Balearów, do którego nale¿¹ tak¿e:
Minorka (702 km2), Ibiza (541 km2), Formentera (82 km2), Cabrera (16 km2) i wie-
le ma³ych wysepek o ³¹cznej powierzchni 33 km2. Powierzchnia Majorki wynosi
3,6 tys. km2, jej d³ugoœæ ze wschodu na zachód – oko³o 100 km, zaœ d³ugoœæ linii
brzegowej wynosi 555 km (Straszewicz, 1982, s. 14; Rudnicki, 2007, s. 284).

2.1. Walory kulturowe

Stolic¹ wyspy, jak i ca³ego archipelagu Balearów, jest Palma (Palma de Mallor-
ca). Po zwyciêstwie nad Maurami w 1229 r. rozpoczêto budowê dzisiejszego sym-
bolu Palmy – katedry La Seu (fot. 1) (Lee, 1999, s. 65; Rudnicki, 2007, s. 143).

Ukoñczono j¹ dopiero w roku 1601. W architekturze tej gotyckiej budowli z pia-
skowca widoczne s¹ wp³ywy stylów kolejnych epok – od renesansu, przez manie-
ryzm, do baroku. Po trzêsieniu ziemi w 1851 r., które powa¿nie uszkodzi³o katedrê,
czêœciowo odbudowano j¹ zupe³nie na nowo. Dzisiaj ta du¿a trójnawowa bazylika,
dziêki dwóm wzniesionym dopiero w XIX w. wie¿om i pochodz¹c¹ z 1270 r. dzwon-
nic¹, góruje nad portem Majorki (Lee, 1999, s. 66; Rudnicki, 2007, s. 143, 145).
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Wewn¹trz, za o³tarzem g³ównym, wykoñczonym dopiero w 1912 r. znajduje siê
Capilla Real – kaplica królewska. W kaplicy de Trinidad mieszcz¹ siê grobowce
królów Jaime II i Jaime III. Patrz¹c na katedrê z zewn¹trz, mo¿na zauwa¿yæ portal
wykuszu z XIV w. z figurami œw. Piotra i œw. Paw³a. Fasada g³ówna pochodzi
z XIX w. Zarówno portal, jak i rozeta œrodkowa zosta³y w ni¹ wkomponowane
(Lee, 1999, s. 67; Rudnicki, 2007, s. 145).

S³awa i uroda katedry La Seu przewy¿sza inne zabytki wyspy. Ponadto w Palmie
warto zobaczyæ pa³ac l’Almudaina, £aŸnie Arabskie, gotyck¹ bazylikê œw. Fran-
ciszka oraz zamek Bellver. Stolica wyspy zachwyca tak¿e œredniowiecznymi, ma-
leñkimi i têtni¹cymi ¿yciem uliczkami, po których warto pospacerowaæ i poczuæ
niepowtarzalny klimat oraz atmosferê dawno minionych wieków (Lee, 1999,
s. 69–71, 73).

Dla Polaków wyj¹tkowym miejscem jest Valldemossa – ma³a miejscowoœæ
po³o¿ona w pó³nocno-zachodnim regionie Majorki, 18 km od Palmy. W Valldemos-
sie zimowe wakacje spêdzali Fryderyk Chopin i George Sand. Obecnie znajduje siê
tam muzeum poœwiêcone kompozytorowi, pa³ac króla Sancza oraz klasztor Kartu-
zów (Castillo, 2006, s. 7, 11, 27–28; Rudnicki, 2007, s. 167).
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Fot. 1. Katedra La Seu, fot. K. Nazimek



Klasztor zosta³ przekazany kartuzom z Tarragony w 1399 r. By³ to kompleks bu-
dynków pa³acowych, zmar³ego bezpotomnie 75 lat wczeœniej, króla Sancha. Kartu-
zi rozbudowali to miejsce i przystosowali do u¿ytku zgodnie z wymogami regu³y
zakonnej. Klasztor zosta³ zsekularyzowany w 1836 r. Ka¿da klasztorna cela ma
wyjœcie na wisz¹cy wysoko nad dolin¹ taras. Dawniej s³u¿y³ on zakonnikom, którzy
uprawiali na nim warzywa na w³asne potrzeby. Obecnie ka¿dy z tarasów to wypie-
lêgnowany i urokliwy miniogród (Lee, 1999, s. 118; Castillo, 2006, s. 11, 23; Rud-
nicki, 2007, s. 167).

W dawnych pomieszczeniach klasztornych mo¿na zobaczyæ:
– aptekê ze zbiorem starych naczyñ i przyrz¹dów (tutaj równie¿ sklepik

z pami¹tkami i ksi¹¿kami George Sand),
– rekonstrukcjê dawnej, prostej celi klasztornej, m.in. z trumn¹, w której zaw-

sze sypiali zakonnicy,
– zbiór eksponatów sztuki sakralnej, ksiêgi oraz dokumenty historyczne Zako-

nu,
– kolekcjê lokalnie wyrabianej ceramiki zdobionej charakterystycznymi niebie-

skimi malunkami,
– pami¹tki zwi¹zane z pobytem w Valldemossie Fryderyka Chopina i George

Sand.

Ponadto Valldemossa urzeka krêtymi i kamiennymi uliczkami oraz mnóstwem
budowli klasztornych (Lee, 1999, s. 119; Castillo, 2006, s. 20, 25, 27).

2.1.1. Folklor i kultura ludowa
Majorka posiada charakterystyczny folklor oraz kulturê ludow¹. Folklor od-

zwierciedla historiê wyspy. Na Majorce mo¿na odnaleŸæ œlady œredniowiecznego
fatalizmu i najró¿niejsze zabobonne obyczaje. Wys³uchuj¹c przypowieœci ludo-
wych, mo¿na dog³êbnie poznaæ dowcipne wyjaœnienia, dlaczego biedacy musz¹ ist-
nieæ i dlaczego kobiety s¹ mniej rozumne ni¿ mê¿czyŸni. Kultura, z któr¹ mo¿emy
zetkn¹æ siê w restauracjach i hotelach, zdaje siê byæ ograniczona do powœci¹gli-
wych tañców dworskich w wielobarwnych kostiumach. Udzia³ w œwiêtach religij-
nych, jak np. Wielki Tydzieñ jest wielkim prze¿yciem. Urz¹dzane s¹ wtedy proce-
sje pokutne, albo wiejskie fiesty2, kiedy w³adzê nad t³umem sprawuj¹ diab³y ziej¹ce
ogniem. Podczas takiej fiesty mo¿na sobie wyrobiæ pogl¹d o obsesjach przeœla-
duj¹cych wyspiarzy oraz ich zabobonnych lêkach. Wszystkie te elementy sk³adaj¹
siê na pe³ny obraz kultury i wiary Majorkañczyków (Lee, 1999, s. 43–44; Rudnicki,
2007, s. 60–61, 298–299).

Majorka s³ynie tak¿e z bogactwa imprez kulturalnych, zawodów sportowych
oraz festynów. Wp³ywaj¹ one w znacz¹cy sposób na ¿ycie mieszkañców wyspy
przypominaj¹c im o rocznicach, s¹ Ÿród³em zabawy i odpoczynku. Niektóre uroczy-
stoœci i œwiêta organizowane s¹ cyklicznie (tabl. 1), inne maj¹ charakter wydarzeñ
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jednokrotnych, okolicznoœciowych, jak wystawy czy zawody sportowe (Lee, 1999,
s. 43–46; Rudnicki, 2007, s. 60–61, 298–299, 302–303).
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T a b l i c a 1

Kalendarz najwa¿niejszych corocznych imprez

Styczeñ

5 stycznia: Cabalgata de los Reyes
Magos (Pochód Trzech Króli)

Trzej królowie przybywaj¹ do Palmy na ³odzi, nastêpnie
przechodz¹ przez miasto, towarzysz¹ im wy³adowane
zabawkami ciê¿arówki. Nastêpnego dnia, w dniu œwiêta
Trzech Króli, hiszpañskie dzieci otrzymuj¹ prezenty.

20 stycznia: Festa de Sant Sebastià
(patron Palmy i Alcúdii)

Œwiêto jest obchodzone przy dŸwiêkach muzyki i blasku
ognisk. W Palmie koñczy siê tydzieñ imprez
kulturalnych, który wieñczy uroczystoœæ odbywaj¹c¹ siê
19 stycznia na Plaça Mayor.

Luty

Sa Rúa, Darrer Dies (ostatki) Luty to miesi¹c karnawa³u. Na ca³ej wyspie organizowane
s¹ wtedy fiesty. W Palmie œwiêto takie nazywa siê Sa
Rúa. W ostatni¹ niedzielê karnawa³u odbywaj¹ siê
wielobarwne pochody przebierañców. Darrer Dies
(ostatki) w Montuiri ubarwiaj¹ przebierañcy i ogniska,
a dope³nia wino i jedzenie.

Vuelta cielista Jeden z najwiêkszych wyœcigów rowerowych na Majorce
(œwiêto cykliczne).

Marzec / kwiecieñ

Semana Santa (Wielki Tydzieñ) To bardzo wa¿ny okres w Hiszpanii. W Niedzielê
Palmow¹ do koœcio³a niesie siê ga³¹zki oliwne i liœcie
palmy, którymi po poœwiêceniu dekoruje siê drzwi
i balkony. Najwa¿niejsze procesje wielkanocne urz¹dza
siê w Wielki Czwartek i Wielki Pi¹tek, kiedy to
pokutnicy w spiczastych kapturach i z pochodniami
w rêkach przemierzaj¹ wyspê. Dwie najwa¿niejsze
procesje wielkopi¹tkowe to nocne devallaments w Sineu
i Pollençy.

18 kwietnia: Festa del Angel Organizowana w lesie wokó³ zamku Castell de Bellver
w Palma de Mallorca.

Mostra de Cuina Mallorquina Tydzieñ kulinarny w Palmie, poœwiêcony rodzimej
kuchni.

Maj

1 maja Rolnicze wystawy i prezentacje w Sineu na Majorce.

13 maja: Ses Valentes Dones (Dzielne
Kobiety)

Upamiêtnia pokonanie tureckich piratów w 1561 r., kiedy
to dwie miejscowe kobiety popisa³y siê nadzwyczajn¹
odwag¹. Inscenizacja bitwy pomiêdzy chrzeœcijanami
i muzu³manami w Port de Sóller.
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Czerwiec

13 czerwca: Sant Antoni de Juny Lokalne œwiêto w Artà, z tañcami i popisami ludzi
przebranych za konie.

30 czerwca: Romería de Sant Marçal Œwiêto patrona Marratxi, pielgrzymka i sprzeda¿ siurells.
Jarmarki w Campos, Sineu, Felanitx, Sencelles i Manacor.

Lipiec

2 lipca: Romería a la Virgen de la
Victoria

Pielgrzymka z Alcúdii do Ermita de la Victoria.

27–28 lipca: Passejada d’es Bou
i Carro Triunfal

Œwiêta na czeœæ Santa Catalina Thomás. W Valldemossie
przeprowadza siê wówczas przez ulice miasta byka.
Nastêpnego dnia odbywa siê triumfalna procesja wozów,
a jedna z miejscowych dziewcz¹t odgrywa rolê œwiêtej
Cataliny.

Sierpieñ

2 sierpnia: Festa de Nostra Senyora
de los Angeles

Lokalna fiesta w Pollençy, podczas której prezentowana
jest pozorowana bitwa pomiêdzy chrzeœcijanami
i muzu³manami.

29 sierpnia: Sant Joan W Sant Joan urz¹dza siê tañce i œpiewy typowe dla
Balearów. Odbywa siê wtedy pielgrzymka z Palmy do
Lluc.

Festiwal Chopinowski w Valldemossie

Wrzesieñ

21 wrzeœnia: Festa de Sant Mateu Fiesta w Bunyoli. Pierwsza niedziela: procesja diab³ów
i œwiêtych w Santa Margalida. Druga niedziela: œwiêto
melonów w Vilafranca de Bonany. Ostatnia niedziela:
œwiêto winogron i wina w Binissalem. Jarmarki wiejskie
w Montuiri i Artà.

PaŸdziernik

Trzecia niedziela paŸdziernika Festa
d’es Botifarró

Festiwal kie³basy botifarró w Sant Joan.

16 paŸdziernika: La Beateta Procesja przebierañców w Palmie na czeœæ Santa Catalina
Thomás. Jarmarki w Alcúdii, Campos, Felantix, Porreres
i Llucmajor. Wyœcig tratew w Porto Portals.

Listopad

Trzeci czwartek listopada Dijous Bò G³ówna wystawa rolnicza w Inca.

30 listopada: Festa de Sant Andreu Fiesta w Santanyí.

Grudzieñ

25 grudnia: Bo¿e Narodzenie Kolêdy i szopki.

31 grudnia: Festa de l’Estendard Obchody rocznicy zdobycia Palmy przez Jakuba I
z Aragonii w 1229 r.

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.

cd. tablicy 1



2.2. Walory naturalne

Na obszarze Majorki znajduj¹ siê dwa pasma górskie. Pierwszym z nich jest
Sierra de Tramuntana – w¹skie (15 km) i d³ugie (90 km) pasmo górskie, wznosz¹ce
siê nad wybrze¿em do ponad 1000 m n.p.m. od wyspy Sa Dragonery na zachodzie
po Pó³wysep Formentor na wschodzie. Najwy¿szym szczytem Sierra de Tramunta-
na i zarazem ca³ej wyspy jest Puig Major, który liczy 1445 m n.p.m. U jego stóp
wœród licznych sadów drzew cytrynowych, pomarañczowych oraz migda³owców
le¿¹ liczne miasteczka takie, jak np.: Sóller, Port de Sóller czy Deía, które zachwy-
caj¹ malowniczymi zatoczkami i piêknymi widokami (fot. 2) (Straszewicz, 1982,
s. 45; Lee, 1999, s. 97, 263; Rudnicki, 2007, s. 161, 166, 170–171).

To w³aœnie na Sierra de Tramuntana znajduje siê jeden z najs³ynniejszych klasz-
torów – Lluc (fot. 3). Klasztor Lluc od ponad 700 lat jest celem pielgrzymek
z ca³ego œwiata. Wed³ug legendy arabski pastuszek, nawrócony na chrzeœcijañstwo,
spaceruj¹c pewnego dnia z mnichem, odkry³ ukryty w jaskini pos¹g Maryi. RzeŸbê
Maryi trzy razy umieszczano w miejscowym koœciele, ale ta cudem wraca³a na
dawne miejsce, gdzie wybudowano dla niej kaplicê. Obecnie stoi tam renesansowy
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Fot. 2. Malownicza zatoczka – Deía, fot. K. Nazimek



koœció³ z XVII w. Za koœcio³em we w³asnej kaplicy stoi wspomniana rzeŸba Maryi
z Chrystusem (wys. 61 cm), ozdobiona m.in.: koron¹, licznymi i drogimi kamienia-
mi oraz ksi¹¿k¹ ¿ycia (Community at the Sanktuary of Lluc, 2003, s. 54; Rudnicki,
2007, s. 171–172).

Drugim pasmem górskim jest pasmo Sierra de Llevant, które jest ni¿sze i mniej
zwarte od Sierra de Tramuntana. Pasmo to dochodzi do wysokoœci nieco powy¿ej
500 m n.p.m. Najwy¿szym jego szczytem jest Puig de Sant Salvador, który ma
510 m n.p.m (Straszewicz, 1982, s. 45; Lee, 1999, s. 264).

Na Majorce, oprócz licznych œwieckich i sakralnych zabytków, du¿ym uznaniem
ciesz¹ siê parki narodowe oraz jaskinie. Stopniowy rozwój turystyki na Majorce do-
prowadzi³ do zniszczenia i zubo¿enia tutejszych walorów naturalnych. Chc¹c za-
chowaæ krajobraz i przyrodê wyspy miejscowe w³adze stworzy³y kilka parków na-
rodowych m.in.: Park Narodowy na wyspie Sa Dragonera, Park Narodowy
S’Albufera es Grau, ogród botaniczny – Botanicactus oraz dwa rezerwaty przyrody
– Rezerwat Galatzó i Auto Safari Reserva Africana (Lee, 1999, s. 154, 175; Rud-
nicki, 2007, s. 161, 187).
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Fot. 3. Klasztor Lluc, fot. K. Nazimek



Jednym z najbardziej znanych walorów naturalnych Majorki jest Sa Dragonera,
czyli Smocza Wyspa. Wyspa ta po³o¿ona jest w pobli¿u Majorki, oko³o kilometra
od Sant Elm. Od roku 1995 ta skalista wysepka jest parkiem narodowym. Wyspa
ma 4 km d³ugoœci i 700 m szerokoœci. W najwy¿szym punkcie wyspy (353 m
n.p.m) wznosi siê latarnia morska. Sa Dragonera zamieszkana jest przez ludzi
obs³uguj¹cych latarniê. Zadomowi³y siê tutaj tak¿e liczne gatunki zwierz¹t (np. dzi-
kie kozy) i ptaków: mewy, rybo³owy, soko³y skalne oraz kormorany czubate (Rud-
nicki, 2007, s. 161, 164).

Turyœci przybywaj¹cy na Majorkê odwiedzaj¹ tak¿e liczne jaskinie, które znaj-
duj¹ siê w ska³ach nadmorskich. Powsta³y one wskutek niszczycielskiej dzia³alnoœ-
ci fal morskich. Jaskinie odkryto w XIX w. Temperatura w jaskiniach jest niezmien-
na przez ca³y rok i wynosi ok. 20°C. Najwiêkszymi jaskiniami dostêpnymi dla
turystów s¹: Jaskinie Smoka, Jaskinie Hams oraz Jaskinie Artá (Lee, 1999,
s. 174, 177).

Najciekawszymi i najs³ynniejszymi z nich s¹ Jaskinie Smoka. Stanowi¹ one
wa¿n¹ atrakcjê turystyczn¹. Jaskinie Smoka le¿¹ w odleg³oœci 1,5 km na po³udnie
od miasta Porto Cristo. Zosta³y one odkryte przez francuskiego geologa Édouarda
Martela w 1896 r. Do jaskiñ wchodzi siê po stromych schodach. W Jaskiniach Smo-
ka d³ugoœæ labiryntów i tuneli wynosi ok. 2 km. Rozmaite kszta³ty form nacieko-
wych nosz¹ nazwy np.: £aŸnie Diany czy Teatr Wró¿ek. W jaskiniach, oprócz ró¿-
nych form krystalicznych nacieków, podziwiaæ mo¿na jedno z najwiêkszych na
œwiecie podziemnych jezior o d³ugoœci 177 m, szerokoœci 40 m i g³êbokoœci 30 m,
nosz¹ce nazwê Jezioro Martel. Nad jeziorem znajduje siê skalne audytorium, które
mo¿e pomieœciæ ponad tysi¹c widzów. Odbywaj¹ siê tam przedstawienia dla tury-
stów, podczas których œpiewacy i muzycy p³ywaj¹ ³odziami w blasku pochodni
(Lee, 1999, s. 177–178).

Majorka, oprócz walorów naturalnych i kulturowych, posiada tak¿e walory wy-
poczynkowe oraz specjalistyczne.

2.3. Walory wypoczynkowe

Jednym z podstawowych walorów wypoczynkowych Majorki jest Morze Œród-
ziemne. Zbiornik ten sta³ siê miejscem wypoczynku mieszkañców Majorki oraz tu-
rystów, którzy przybywaj¹ na wyspê g³ównie w celach wypoczynkowych. Wyspa
otoczona jest ró¿norodn¹ baz¹ noclegow¹ i rekreacyjn¹, co umo¿liwia wypoczynek
zarówno bierny, jak i czynny (Lee, 1999, s. 27–29; Rudnicki, 2007, s. 302–303).

Pla¿e i k¹pieliska zlokalizowane s¹ g³ównie w nadbrze¿nych miejscowoœciach
letniskowych, jak np. Alcúdia, Porto Cristo, Cala Rajada, C´an Picafort, gdzie pla¿e
s¹ piaszczyste i umo¿liwiaj¹ opalanie. Na Majorce, obok zat³oczonych, ha³aœliwych
i pe³nych turystów miejsc, istniej¹ swoiste „oazy spokoju”, takie jak: gaje oliwne,
ukryte zatoczki i zielone, górzyste obszary poza oœrodkami wypoczynkowymi (Lee,
1999, s. 151, 171, 175).
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2.4. Walory specjalistyczne

Po³o¿enie Majorki na Morzu Œródziemnym oraz ró¿norodne ukszta³towanie tere-
nu sprawiaj¹, ¿e na wyspie mo¿liwe jest uprawianie wielu aktywnych form turysty-
ki. Ich oferta z roku na rok jest coraz bogatsza i atrakcyjniejsza. Majorka to praw-
dziwy raj dla amatorów sportu. Obok popularnych i ogólnodostêpnych form
turystyki, takich jak np. turystyka rowerowa, funkcjonuj¹ równie¿ dyscypliny wy-
magaj¹ce du¿ych umiejêtnoœci, dobrej sprawnoœci fizycznej i przygotowania. Mo¿-
na wœród nich wymieniæ sporty wodne, takie jak np.: ¿eglarstwo czy windsurfing,
nurkowanie, jazda na nartach wodnych lub skuterach wodnych, a tak¿e: ¿eglarstwo,
golf, tenis i wspinaczkê górsk¹. Sportami charakterystycznymi dla mieszkañców
Majorki s¹: pi³ka no¿na, koszykówka, krêgle, jazda na rowerze oraz sporty trady-
cyjne, jak np.: staro¿ytna sztuka strzelania z procy, która jest wci¹¿ kultywowana
(Lee, 1999, s. 45–46; Rudnicki, 2007, s. 302–303).

Najciekawszymi walorami specjalistycznymi Majorki s¹: corrida3, carreras4

oraz wyœcigi chartów. Korrida jest raczej widowiskiem artystycznym ni¿ sporto-
wym. Na Majorce tego typu walki ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Aby obej-
rzeæ tak¹ korridê warto wybraæ siê na Plaça de Toros w Palmie albo do Inci, Muro
czy Alcúdii. Wyœcigi konne mo¿na obejrzeæ na torach wyœcigowych nieopodal Pal-
my i Manacor, a jeœli zaœ chodzi o wyœcigi chartów to mo¿na je obejrzeæ w Cano-
drómo w Camí de Jesus w Palmie (Lee, 1999, s. 45–46; Rudnicki, 2007,
s. 302–303).

3. Infrastruktura turystyczna

Przedstawiaj¹c Majorkê nie sposób nie wspomnieæ o infrastrukturze turystycz-
nej, na któr¹ sk³adaj¹ siê baza gastronomiczna, noclegowa oraz sportowa i rekre-
acyjna.

3.1. Baza gastronomiczna

Na Majorce baza gastronomiczna jest bardzo dobrze rozbudowana. Reprezento-
wana jest przez 144 obiekty gastronomiczne, do których mo¿na zaliczyæ m.in.: re-
stauracje (tak¿e hotelowe), kawiarnie, bary, puby, pizzerie oraz zajazdy (Lee, 1999,
s. 30; Materia³y..., 2005).

Najwiêcej obiektów gastronomicznych zlokalizowanych jest w regionie Palma
i okolice, natomiast najmniej tego typu obiektów usytuowanych jest w pó³nocno-
-zachodnim regionie wyspy (tabl. 2) (Materia³y..., 2005).
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3 Corrida – walka z bykiem.
4 Carreras – wyœcigi koni.



3.2. Baza noclegowa

Baza noclegowa Majorki reprezentowana jest g³ównie przez kwatery prywatne,
domy goœcinne, hostele, ale tak¿e przez hotele, klasztory, schroniska m³odzie¿owe,
fincas5 oraz kempingi (Lee, 1999, s. 27–29; Materia³y..., 2005).

Wed³ug danych z 2005 r. na Majorce znajduje siê 507 obiektów noclegowych.
Najwiêksza ich iloœæ wystêpuje w regionie Palma i okolice, najmniejsza zaœ liczba
obiektów usytuowana jest w regionie po³udniowym (tabl. 3). Baza noclegowa opie-
ra siê g³ównie na hotelach, hostelach i gospodarstwach agroturystycznych (Mate-
ria³y..., 2005).
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T a b l i c a 2

Liczba obiektów gastronomicznych w ró¿nych regionach Majorki

Nazwa regionu Liczba obiektów gastronomicznych %

Palma i okolice 72 50

Pó³nocno-zachodni 17 12

Pó³nocno-wschodni 32 22

Po³udniowy 23 16

Ogó³em na Majorce 144 100

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie materia³ów udostêpnionych przez Ambasadê RP
w Madrycie, 2005.

T a b l i c a 3

Obiekty noclegowe na Majorce

Nazwa regionu Liczba obiektów noclegowych %

Palma i okolice 204 40

Pó³nocno-zachodni 64 13

Pó³nocno-wschodni 186 37

Po³udniowy 53 10

Ogó³em na Majorce 507 100

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie materia³ów udostêpnionych przez Ambasadê RP
w Madrycie, 2005

5 Fincas – gospodarstwa wiejskie.



Na Majorce najliczniej wystêpuj¹cym rodzajem obiektów noclegowych s¹ hotele
– 243. Stanowi¹ one 48% ca³ej bazy noclegowej badanego obszaru. Natomiast naj-
mniej na wyspie jest schronisk m³odzie¿owych i kempingów – po 2 obiekty
(tabl. 4) (Materia³y..., 2005).

3.3. Baza sportowo-rekreacyjna

Jeœli zaœ chodzi o bazê sportow¹ i rekreacyjn¹ Majorki to jest ona œciœle
powi¹zana z baz¹ noclegow¹, a szczególnie z oœrodkami wypoczynkowymi.

Skupiona jest g³ównie w okolicach, gdzie wystêpuje najwiêcej obiektów nocle-
gowych (Palma i okolice oraz region pó³nocno-wschodni) (Materia³y..., 2005; Rud-
nicki, 2007, s. 302–303).

Majorka jest obszarem, na którym powsta³o 61 obiektów sportowych i rekreacyj-
nych. Zgodnie z panuj¹c¹ mod¹ i zapotrzebowaniem turystów najwiêcej jest pól do
golfa i minigolfa. Z uwagi na du¿¹ iloœæ pla¿ zosta³y rozbudowane profesjonalne
oœrodki szkol¹ce turystykê podwodn¹ (nurkowanie swobodne) oraz przystanie ¿e-
glarskie (tabl. 5) (Materia³y..., 2005).
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T a b l i c a 4

Liczba poszczególnych rodzajów obiektów noclegowych na Majorce

Rodzaj obiektu

Nazwa regionu
Iloœæ obiektów
noclegowych

%
Palma

i okolice
Pó³nocno-
-zachodni

Pó³nocno-
-wschodni

Po³udniowy

Hotele 96 22 107 18 243 48

Hostele (hostales) 64 16 40 16 136 27

Hostele
(hostales-residencias)

13 2 4 1 20 4

Domy goœcinne,
kwatery prywatne
(casas de huépedes)

20 15 10 8 53 10,3

Fincas (gospodarstwa
wiejskie)

10 8 22 6 46 9

Klasztory 0 1 0 4 5 0,9

Schroniska
m³odzie¿owe

1 0 1 0 2 0,4

Kempingi 0 0 2 0 2 0,4

Ogó³em na Majorce 204 64 186 53 507 100

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie materia³ów udostêpnionych przez Ambasadê RP
w Madrycie, 2005.



4. Dostêpnoœæ komunikacyjna

4.1. Samolot

Na Majorkê naj³atwiej, a czêsto i najtaniej, mo¿na dostaæ siê z Polski samolo-
tem. Majorka dysponuje nowoczesnym lotniskiem, które znajduje siê ok. 11 km od
Palma de Mallorca. Lotnisko to jest regularnie obs³ugiwane przez samoloty rejsowe
i czarterowe, docieraj¹ce z wielu miejsc w Europie. Do przewoŸników lataj¹cych
na Majorkê nale¿¹ m.in.: Iberia, SAS, PLL LOT, Lufthansa, Luxair, British Air-
ways, Caledonian, Swissair, Air France oraz Centralwings. Na Majorkê s¹ te¿ regu-
larne po³¹czenia samolotowe z miast na g³ównym l¹dzie Hiszpanii, które s¹
obs³ugiwane przez narodowego hiszpañskiego przewoŸnika Grupo Iberia, do które-
go nale¿¹ m.in.: Aviaco i Iberia (Lee, 1999, s. 3–4; Rudnicki, 2007, s. 285).
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T a b l i c a 5

Obiekty sportowe i rekreacyjne na Majorce umo¿liwiaj¹ce
uprawianie ró¿nych dyscyplin i form rekreacji

Rodzaje sportów Iloœæ

Golf, minigolf 12

Tenis/Squash 6

Jazda konna 4

Narty wodne 8

Spadochrony 2

Lotnie 2

Nurkowanie 10

Krêgle 2

Jazda na rowerze i kolarstwo 3

Wspinaczka górska 4

Koszykówka 1

Pi³ka no¿na 1

¯eglarstwo 6

Ogó³em na Majorce 61

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie materia³ów udostêpnionych przez Ambasadê RP
w Madrycie, 2005.



4.2. Prom

Na Majorkê mo¿na dostaæ siê tak¿e promem. Linie pasa¿erskie obs³ugiwane s¹
przez promy z Barcelony (wiêcej po³¹czeñ) i Walencji. Wszystkie promy z Barcelo-
ny i Walencji przewo¿¹ samochody, ciê¿arówki, przyczepy pod ³odzie itp. Pasa¿e-
rowie mog¹ tak¿e rezerwowaæ kabiny na czas trwaj¹cej od 8 do 10 godzin podró¿y.
Na wiêkszoœci promów s¹ kawiarnie, restauracje oraz bary. Aktualnie jedyn¹ firm¹
oferuj¹c¹ po³¹czenia promowe i wodolotowe miêdzy Hiszpani¹ a Balearami jest
Transmediterránea popularnie nazywana La Tras (Lee, 1999, s. 6–7; Rudnicki,
2007, s. 286).

5. Analiza SWOT

Poni¿ej przedstawiona zosta³a analiza SWOT mocnych i s³abych stron (tabl. 6)
oraz szans i zagro¿eñ (tabl. 7) Majorki. Tablica 6 dotyczy stanu obecnego, nato-
miast tablica 7 zjawisk przysz³ych.
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T a b l i c a 6

Mocne i s³abe strony Majorki (czynniki kszta³tuj¹ce turystykê)

Mocne strony S³abe strony

– Atrakcyjne po³o¿enie geograficzne wyspy
– Obecnoœæ Morza Œródziemnego – g³ównego miejsca

wypoczynku oraz sportów wodnych
– Obecnoœæ parków narodowych i rezerwatów

chroni¹cych przyrodê
– Bogactwo walorów kulturowych i wypoczynkowych
– Mo¿liwoœæ uprawiania wielu dyscyplin sportowych
– Ciekawa i nadal kultywowana tradycja ludowa
– Bardzo dobry stan dróg (wyremontowane

i utwardzone)
– Brak zanieczyszczenia œrodowiska
– Dysponowanie œrodkami finansowymi na konserwacjê

i remont zabytków
– Bardzo dobrze rozwiniêta baza hotelowa

i gastronomiczna
– Istnienie wielu imprez lokalnych (kulturowych,

sportowych)
– Korzystne po³¹czenie lotnicze z wieloma krajami

europejskimi (m.in.: Polsk¹, Niemcami, Wielk¹
Brytani¹)

– Wiêksza œwiadomoœæ znaczenia turystyki

– Brak imprez o charakterze
ogólnoeuropejskim oraz
ogólnoœwiatowym

– Brak charakterystycznych produktów
turystycznych kojarzonych z wysp¹

– Brak ca³orocznego sezonu
turystycznego

– Utrudniony dostêp do wyspy
(samolot lub prom)

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie materia³ów udostêpnionych przez Ambasadê RP
w Madrycie, 2005.



Z analizy SWOT wynika, ¿e Majorka by³a, jest i prawdopodobnie bêdzie ze
wzglêdów turystycznych atrakcyjn¹ wysp¹. Wieloletnia tradycja ruchu turystyczne-
go, korzystne po³o¿enie, klimat oraz bardzo dobra infrastruktura turystyczna to
czynniki, które stawiaj¹ wyspê w czo³ówce europejskich oœrodków turystycznych.

S³absz¹ stron¹ Majorki jest g³ównie brak ca³orocznego ruchu turystycznego oraz
ograniczony dostêp do wyspy. Ze wzglêdu na wyspiarskie po³o¿enie mo¿na siê tam
dostaæ jedynie samolotem lub promem.

Przysz³oœci¹ Majorki jest wzrost liczby turystów z Europy Œrodkowo-Wschod-
niej oraz dalsza rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej.

Zagro¿eniem ruchu turystycznego na wyspie jest wci¹¿ rosn¹ca konkurencja ze
strony innych oœrodków turystycznych, znajduj¹cych siê w basenie Morza Œród-
ziemnego.

5. Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono elementy sk³adaj¹ce siê na atrakcyjnoœæ
turystyczn¹ Majorki – walory przyrodnicze, kulturowe, wypoczynkowe, specjali-
styczne oraz infrastrukturê turystyczn¹.

Jednym z elementów turystycznych na Majorce jest niew¹tpliwie urozmaicony
krajobraz wyspy. Stanowi¹ go zarówno góry, niziny, kamieniste i piaszczyste pla¿e,
doliny oraz sta³e i okresowe rzeki. Na wyspie mo¿na tak¿e zwiedziæ liczne parki
narodowe oraz jaskinie.

Dodatkowym walorem wyspy jest dziedzictwo kulturowe, które przejawia siê
nie tylko w ró¿nego rodzaju zabytkach (katedry, klasztory, koœcio³y, monastyry
i zamki), ale równie¿ w kulturze ludowej i folklorze. Dziedzictwo kulturowe od-
zwierciedla siê tak¿e w ró¿nego rodzaju imprezach kulturowych, sportowych oraz
festynach, które s¹ Ÿród³em zabawy oraz odpoczynku.
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T a b l i c a 7

Szanse i zagro¿enia Majorki (czynniki, które mog¹ wp³yn¹æ na przysz³y rozwój turystyki)

Szanse Zagro¿enia

– Wzrost liczby turystów przyje¿d¿aj¹cych na
Majorkê z Europy Wschodniej

– Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej

– Realizacja nowych inwestycji przez
zagraniczne przedsiêbiorstwa

– Intensywniejszy rozwój innych oœrodków
turystycznych na Morzu Œródziemnym

– Niestabilna liczba turystów zagranicznych
(wahania ruchu turystycznego)

– Zmieniaj¹ce siê warunki klimatyczne

– Degradacja zasobów naturalnych (cennych
przyrodniczo obszarów)

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie materia³ów udostêpnionych przez Ambasadê RP
w Madrycie, 2005.



Kolejnym elementem sk³adaj¹cym siê na atrakcyjnoœæ turystyczn¹ wyspy jest in-
frastruktura turystyczna. Majorka dysponuje dobrze rozbudowan¹ baz¹ noclegow¹
(507 obiektów) i gastronomiczn¹ (144 obiekty). Majorka posiada równie¿ dobrze
rozwiniêt¹ bazê sportowo-rekreacyjn¹ (61 obiektów), która umo¿liwia turystom
wypoczynek oraz regeneracjê si³ psychicznych oraz fizycznych.

Majorka jest idealnym miejscem do odwiedzenia i rozwijania turystyki. Jej
wspania³e góry, miasta, widoki, piaszczyste i kamieniste pla¿e poroœniête dzik¹ roœ-
linnoœci¹, kaktusami i palmami kokosowymi oraz upalny klimat, w którym to tem-
peratury dochodz¹ do ponad 30°C oraz przyjaŸni ludzie, którzy ¿yj¹ g³ównie z tury-
styki sprawiaj¹, ¿e Majorka jest jednym z najlepszych miejsc do wypoczynku.
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Pearl of the Mediterranean Sea – Majorca

S u m m a r y: The first part of the article analyses briefly selected tourist attractions of Majorca.
Tourists traveling to the island are drawn not only to the beautiful, sandy, and stony beaches,
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picturesque bays, but also the scenic national park and caves. The island, however, is not only
admired for those qualities but for its historical traditions which left behind monuments – both
secular and sacral. This place is worth visiting for its spending culture and art and also for the
customs and habits of the local communities. The second part of the article contains an analysis
of tourist infrastructure and a strategic planning method (SWOT analysis). Majorca has an al-
luring quality that attracts tourists and makes them return frequently.

K e y w o r d s: Majorca, La Seu Cathedral, Frederick Chopin, Lluc Sanctuary, Dragon Caves,
SWOT analysis
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