MINORKA

Taula, Naveta, Binibeca, Ciutadella, Cova d'en Xoroi i … majonez pozornie nic nie znaczące słowa, kojarzą się z mniejszą siostrą królowej
Archipelagu Balearów -Majorki, Minorką.
Mniejsza, ale naszym zdaniem ciekawsza i bardziej tajemnicza.
Cisza, spokój, pełen chillout – tego na Minorce znajdziemy najwięcej.
Poza tym są tu niezniszczone współczesnością, naturalne krajobrazy oraz
niezwykli ludzie, uczynni i zawsze chętni do pomocy
Sezon turystyczny na Minorce trwa od maja do października, kiedy
temperatury nie spadają poniżej 20°C (nawet nocą), a za dnia często osiągają
30°C. Słońce świeci nieprzerwanie 10–12 godz., a łagodny śródziemnomorski
klimat gwarantuje niemal bezdeszczową pogodę (no, chyba że ktoś ma pecha).
Niewielka liczba miejsc noclegowych sprawia, że wycieczki na Minorkę
uchodzą za dość elitarne, nie są więc tanie. Za tygodniowy wyjazd all inclusive
z biurem podróży trzeba zapłacić minimum 2,8 tys. zł. Częściej jednak ceny
oscylują w granicach 3,3–3,7 tys. zł. Turyści chętnie wybierają przyjazne
południe, z szerokimi piaszczystymi plażami, gdzie jest największe skupisko
kurortów. Ale i północ, z licznymi pięknymi zatokami, np. Cala en Blanes czy Cala
Santandria w okolicach Ciutadelli, ma do zaoferowania turystom wiele atrakcji.Na
Minorce tradycja to podstawa, co widać również w tutejszej kuchni
W miejscowych specjałach można znaleźć wpływy kultur panujących na wyspie
w przeszłości: arabskie (np. w słodkościach, takich jak marcepan), angielskie (gin
i pudding) oraz francuskie i oczywiście hiszpańskie – głównie katalońskie.Podstawą
potraw są produkty pochodzące z morza i pól. Ze względu na czyste środowisko
i bliskość morza, miejscowe mleko uznawane jest za jedno z najlepszych
w Europie. Podobnie jak tutejsze sery. Międzynarodową sławę zyskał ser z Maó,
jak również wiele innych gatunków docenianych nawet przez najbardziej
wymagających smakoszy serów
Z Minorki, a konkretnie z Maó, pochodzi również najsłynniejszy obok
ketchupu sos na świecie – majonez. Istnieje kilka wersji opowieści o tym, skąd
się wziął. Ponoć kiedy Maó oblegali Francuzi, mieszkańcom nie pozostało prawie
nic do jedzenia oprócz jaj i oliwy. Jedli więc jaja na twardo z jajeczno-oliwnym
sosem. Mniej apetyczna wersja mówi o kucharce, która sosem tym chciała
zatuszować smak nieświeżego mięsa podawanego francuskiemu generałowi.
Koniecznie trzeba
• Zwiedzić stolicę Maó-Mahón, z największym naturalnym portem na Morzu
Śródziemnym. Warto zarówno obejrzeć miasto z lądu, jak i wybrać się na
przejażdżkę łodzią po malowniczej zatoce i porcie.
• Zagubić się pośród wąskich uliczek dawnej stolicy Ciutadelli. To urokliwe
miasteczko pełne zabytkowych pałaców i średniowiecznych kościołów,
uważane za jedno z najbardziej romantycznych miejsc na całym Morzu
Śródziemnym.
• Napić się pomady (gin z lemoniadą) lub pellofy (gin z wodą sodową)
w słynnej dyskotece Cova d’en Xoroi, która znajduje się w jaskini z widokiem
na morze. Koniecznie o zachodzie słońca.
• Poznać historię największej w Europie twierdzy La Mola. Warto zwiedzać ją
z przewodnikiem. Wrażenie robi nie tylko jej ogrom, lecz także historia.

• Odkryć tajemnice megalitycznych budowli w Naveta des Tudons, Talatí de
Dalt i Trepucó, a także doskonale zachowanej osady Son Catlar –
pozostałości po kulturze talajockiej.
• Zachwycić się pięknem i potęgą natury, oglądając klify na północy wyspy
i najdalej wysunięty cypel Cap de Cavalleria.
• W porcie Fornells udać się na miejscowy przysmak, gulasz z homara czy
langusty: cena 65 euro za porcję nie powinna popsuć nam doskonałej
zabawy kilkoma sztućcami służącymi do rozprawiania się z twardym
pancerzykiem skorupiaka. Uwaga na ubranie!
Warto również
• Poopalać się na najdłuższej plaży na Minorce – Son Bou (2,4 km). To jedna
z dziewięciu tutejszych plaż oznaczonych Błękitną Flagą. Nigdy nie bywa
zatłoczona, każdy znajdzie dla siebie ustronne miejsce.
• Zobaczyć zadziwiające występy tańczących koni w stadninie Son Martorellet.
Wstęp: 25,50 euro (dzieci: 12,50 euro). Cena za wycieczkę fakultatywną
z biura podróży: 34–35 euro.
• Wjechać na El Toro (358 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie Minorki, skąd
rozpościera się wspaniały widok na całą wyspę. Na górze znajduje się
klasztor oraz figura Chrystusa z rozpostartymi ramionami, postawiona dla
uczczenia pamięci mieszkańców Minorki, którzy zginęli w latach 20. XX w.
podczas walk między Hiszpanią a Marokiem.
• Odbyć rejs statkiem wokół malowniczych wybrzeży wyspy. Cena: 44 euro
(dzieci do 12 lat: 22 euro). Wycieczka fakultatywna: 53 euro. Jednym
z najciekawszych fragmentów wybrzeża jest Cales Coves, gdzie znajduje się
ponad sto jaskiń wydrążonych przez człowieka w XI w. p.n.e. Pełniły one rolę
grobowców. To ulubione miejsce miłośników nurkowania.
• Przespacerować się po bajkowej wiosce rybackiej Binibeca. Jej białe domy
inspirowane są stylem mauretańskim. Wewnątrz każdego z nich kryje się
patio i obowiązkowa fontanna.
• Odwiedzić jedną z tradycyjnych farm, na których produkuje się lokalne sery,
oraz wytwórnię ginu Xoriguer w Maó-Mahón.
• Zabrać dzieci do miasteczka wodnego Aqua Center w Cala en Blanes koło
Ciutadelli (czynne od maja do września). Wstęp: 20 euro (dzieci do 3 lat za
darmo, od 3 do 11 lat – 10 euro). Wycieczka fakultatywna z biura podróży:
35–37 euro.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Uroki stolicy i wschodniego wybrzeża – w programie godzinny rejs statkiem
wokół portu Mahón. Czas wolny w stolicy Mahón. Przejazd w kierunku południowowschodniego wybrzeża i spacer po bajkowej wiosce Binibeca. Wizyta w
najsłynniejszej jaskini Cova d’en Xoroi. Wycieczka całodzienna. Cena – ok. 50
EUR.
Rejs statkiem (Beach Hopper) – w programie piękne południowo-zachodnie
wybrzeże Minorki z zacisznymi zatokami i bajecznymi piaszczystymi plażami. Czas
wolny – wypoczynek na plaży. Obiad na pokładzie statku. Wycieczka całodzienna.
Cena – ok. 55 EUR.
Tańczące konie (Somni) – bilety wstępu do stadniny Son Martorellet na pokaz
ujeżdżania koni, połączony z muzyką, tańcem i akrobatyką. Cena – ok. 34 EUR.

