Wandelen op Mallorca
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GPS-coördinaten wandeling 1 - Port de Sóller: over de heuvels naar Sóller
1. Tramstation
2. Notari Jofre de Villegas
3. Houten bordje
4. Muleta de ca s’Hereu
5. Afslag Refugi de Muleta
6. T-splitsing

N 39˚47.861 • E 02˚41.731
N 39˚47.428 • E 02˚41.451
N 39˚47.171 • E 02˚41.682
N 39˚47.088 • E 02˚41.176
N 39˚47.112 • E 02˚40.782
N 39˚46.907 E 02˚40.628

7. Splitsing grotere asfaltweg
8. Ruïne
9. Smal pad naar links
10. Splitsing
11. Hoofdweg
12. Plaça de sa Constitució

N 39˚46.481 • E 02˚40.579
N 39˚46.301 • E 02˚40.647
N 39˚46.130 • E 02˚41.438
N 39˚45.764 • E 02˚41.997
N 39˚45.947 • E 02˚42.495
N 39˚45.975 • E 02˚42.904

R O U T E

1

afstand: 10,8 km
type:
lijnwandeling
tijd:
circa 3,5 uur
zwaarte: 1

Port de Sóller

Over de heuvels naar Sóller
Er naar toe
Port de Sóller ligt aan
de noordwest kust van
Mallorca. Volg vanaf Sóller
de borden richting Port de
Sóller en ‘Centre’. Parkeer
je auto in de buurt van het
centrum en loop naar de
boulevard. De route start
bij het tramstationnetje
aan de boulevard, vlakbij
de haven.

Waarom?
Sóller en het bijbehorende havenstadje liggen in één van de meest vruchtbare valleien
van het eiland. Hier vind je een overdaad aan sinaasappels, citroenen, druiven, vijgen
en olijven. Deze lijnwandeling volgt een stuk van de GR221, het langeafstandspad van
Mallorca. Je komt langs een aantal fraaie finca’s. Bij sommige kun je pauzeren voor
een spotgoedkoop glas versgeperste jus d’orange. Onderweg heb je meerdere malen
zicht op de mooie baai van het havenplaatsje. Een authentieke tram onderhoudt een
redelijk frequente dienst (‘s zomers twee keer per uur) tussen Sóller en Port de Sóller.
Wij parkeerden de auto in Port de Sóller (minder druk), wandelden naar Sóller en namen de tram terug. Je kunt ook in Sóller beginnen, eerst de tram nemen en dan terug
wandelen.
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De wandeling
Met je gezicht naar de zee ga je vanaf het tramstation (GPS1) linksaf. Volg de boulevard
en de loop van de trambaan. Waar deze landinwaarts buigt, houd je rechts aan. Via een
brug steek je de rivierbedding over en vervolgt de boulevard. Vlak voor het einde van
de boulevard neem je de asfaltweg naar links: Notari Jofre de Villegas (GPS2). Neem de
eerste weg links en ga op de splitsing daarna rechtsaf. Negeer een weg naar links en
volg de asfaltweg rechtdoor. Ga na ongeveer 500 meter, nog voor het spoor, rechtsaf.
Hier verwijst een houten bordje (GPS3) je richting Deià. De weg buigt direct naar links
en gaat verderop over in steenslag. Je komt langs een informatiebord ‘Camina per Mallorca’. Op de splitsing direct daarna ga je rechtsaf, de GR221 richting Deià en Muleta.
Het pad slingert omhoog. Je passeert een hek en gaat rechtdoor. Het pad loopt daarna
naar rechts door een olijfboomgaard. Af en toe zie je houten paaltjes met markering
van de GR 221. Je passeert een 2e hek, het pad slingert verder omhoog. Je komt langs
de Finca Muleta de ca s’Hereu, aan je rechterhand (GPS4). Verderop ga je door een hek

en een beekbedding en vervolgt het pad. Als je zicht krijgt op een huis, ga je op een
splitsing rechtsaf. Houd rechts aan en passeer weer een hek. Bij een wegwijzer ga je
rechtsaf. Ter hoogte van een huis kom je op een splitsing met een bredere steenslagweg. Hier ga je linksaf. Loop rechtdoor, langs een wegwijzer. Even verder negeer
je een afslag naar de Refugi de Muleta (GPS5). Ga rechtdoor, richting Deià. Op een
T-splitsing (GPS6) ga je rechtsaf. Op een volgende splitsing ga je linksaf en op een
splitsing met een asfaltweg ga je ook linksaf. Na 800 meter kom je op een splitsing
met een grotere asfaltweg (GPS7). Ga hier linksaf en volg na 125 meter de markering
van de GR221 naar rechts, een steenslagweg op. De weg stijgt en in een bocht ga
jij rechtdoor, het smallere pad op (GR221). Volg het pad tot de ruïne (GPS8) van de
‘Capella de Castelló’. Hier verlaat je de GR221 en volg je het pad rechtdoor, richting
Sóller. Je komt uit op een kruising met een smalle asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Je
loopt langs het hotel Ca’s Xorc, de weg wordt verderop van steenslag. Net na een
klein huis aan je rechterhand neem je een smal pad naar links (GPS9), bij een weg
wijzer die je naar Sóller verwijst. Via het dalende pad kom je uit bij een huis. Ga door
het hek en volg het pad dat tussen huizen door loopt. Als je daar voorbij bent, ga je
direct na het toegangshek linksaf en na 10 meter, bij de wegwijzer Cami de Castelló,
ga je rechtsaf. Je passeert een hek en blijft het smalle pad volgen. Je komt uit op een
breder pad, hier ga je linksaf naar beneden. Je komt uit op een splitsing van verharde
wegen. Steek hier recht over en neem het smalle voetpad, langs een wegwijzer. Op
een volgend verhard pad houd je links aan. Negeer zijpaden en na zo’n 250 meter
kies je op een splitsing het rechter, hoger gelegen pad met wegwijzers. Kort daarna
ga je op een splitsing (GPS10) linksaf op de Cami de Rocafort. Het keienpad slingert
langs de helling naar beneden. Je passeert een spoorlijn en blijft het dalende pad
volgen. Op een splitsing met een asfaltweg ga je linksaf, naar beneden. Je kruist
opnieuw een spoorbaan. Aan het einde ga je rechtsaf. Volg de weg met een bocht
naar links. Je komt uit bij de hoofdweg (GPS11) en steekt deze recht over. Je loopt nu
Sóller in. Negeer afslagen en blijf de weg alsmaar volgen. Op de T-splitsing met de
Carrer de Tamany ga je linksaf. Volg steeds deze weg tot je uitkomt op de Plaça de sa
Constitució (GPS12). Volg de tramrails naar links. Na 100 meter zie je de halte waar je
de tram terug naar Port de Sóller kunt nemen.
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