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Palma moet nog altijd een beetje tegen een 
negatief imago opboksen. Luidruchtige 
Duitsers en dronken Engelsen waren in 
het verleden niet meteen de beste reclame. 
Gelukkig  is die tijd voorbij.  In de typische 
strandzones wil het nog wel eens bruisen 
maar Palma stad profileert zich graag 
als een gezellige ontmoetingsplaats 
van cultuur, shopping en gastronomie. 
Bovendien begint direct achter de stad het 
Tramontana gebergte dat sportieve zielen 
(wandelen, mountainbike, klimmen) 
en natuurliefhebbers onbeperkte 
mogelijkheden biedt. Ideaal dus om er 
tijdens een paar dagen alle batterijen weer 
op te laden. Voor airberlin –de tweede 
grootste Duitse luchtvaartmaatschappij- 
is Palma een tweede thuis.  Op de nieuwe 
luchthaven is ze met een eigen terminal 
kind aan huis. Palma is immers dé hub 
voor Spaanse bestemmingen. 

Onvermijdelijke tapas
De machtige kathedraal die vlak bij de 

jachthaven hoog boven de stad uittroont, 
is de blikvanger van Palma. Of je nu 
met een van de talrijke cruiseschepen 
aankomt, door de smalle binnenstad 
loopt of over de met palmbomen 
omzoomde Paseo Maritimo wandelt: 
altijd is de kathedraal het richtpunt.  De 
geschiedenis wil dat de Spaanse koning 
Jacobus I beloofde ze te bouwen nadat 
hij een hevige storm had overleefd. 
In 1230 werd eraan begonnen en het 
duurde 400 jaar voor ze was afgewerkt. 
Het is een ideaal startpunt om de stad 

te verkennen. Typische smalle straatjes 
leiden je naar de prachtige Plaza Mayor, 
een kopie van het beroemde plein in 
Madrid. Het is omzoomd met gezellige 
terrasjes en straatartiesten vermaken er 
de toeristen.  Van het plein kan je afdalen 
naar de Rambla en andere winkelstraten. 
Onderweg proberen zowel kleine zaakjes 
met typische producten als grote merken 
je portemonnee te verleiden.  Begint de 
honger te knagen, dan moet je niet lang 
zoeken naar een restaurantje.  Palma 
ligt aan zee, dus vis is nooit ver weg.  En 

natuurlijk is er een ruime keuze aan 
de onvermijdelijke tapas. Heb je even 
genoeg van de stadsdrukte dan is een 
uitstap naar Valldemosa een prettige 
afwisseling. Het stadje ligt op een half 
uurtje rijden van Palma in de bergen. 
Het landschap is er totaal verschillend 
met scherpe rotspieken en groene 
valleien vol olijf- en amandelbomen. 
Valldemossa wordt gedomineerd door 
het oude kartuizerklooster maar is vooral 
bekend geworden door het boek ‘Winter 
in Mallorca’ van de Franse schrijfster 
George Sand die er woonde met haar 
geliefde, de componist Frédéric Chopin, 
die er in de gezonde berglucht hoopte te 
genezen van zijn beginnende TBC. 

Leuke incentives
Niet alleen voor de citytrip-toerist is 
Palma aantrekkelijk, maar ook het aanbod 
aan incentives en congresmogelijkheden 
groeit stevig. Saskia De Vries van Ivents 
heeft daar jarenlang ervaring mee. “Het 

Ken je Barcelona als je broekzak? Genoeg gezien van Parijs of 

Londen? Dan is Palma de Mallorca een goed alternatief. Op 

de hitparade van citytrips staat de hoofdstad van de Balearen 

misschien niet meteen bovenaan maar daar zal ongetwijfeld 

verandering in komen. Daar waren de 92 deelnemers aan een 

studiereis met airberlin meer dan van overtuigd.
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punten van airberlin. “In vergelijking met 
de lage kosten maatschappijen bieden 
we heel wat extra’s,” onderstreept hij. 

“Zo krijg je op alle Europese airberlin 
vluchten gratis frisdrank, koffie en 
een sandwich aangeboden. Op lange 
afstanden is er een maaltijd én snack of 
ontbijt voorzien.  Je mag 20 kg bagage 
meenemen en krijgt een stoelreservatie 
zodat je tenminste naast je partner of 
reisgezel kunt zitten!  En dat terwijl we op 
prijsniveau wel met hencompetitief zijn.“

Belgische passagiers een aantrekkelijk 
alternatief.  Vanuit Keulen wordt er 
tot 3 x per dag naar Mallorca gevlogen, 
vanuit Düsseldorf zelfs tot 5 x per dag.  
En ook Amsterdam (1 vlucht per dag) 
is perfect doenbaar voor Antwerpen en 
omgeving; de Thalys raast je in amper 
58 min. naar Schiphol. ‘Waarom niet 
vliegen vanuit Brussel?’ was uiteraard 
de eerste vraag die we stelden aan 
Peter Hunold, directeur van airberlin 
voor de Benelux. “Wij zoeken constant 
naar nieuwe opportuniteiten,”  zegt hij. 

“Brussel is er daar één van, al zijn er niet 
meteen concrete plannen. Momenteel 
bedienen we de Belgische markt via 
onze luchthavens in het grensgebied en 
dat lukt aardig. Vorig jaar kenden we in 
België een groei van 15% en dat in een 
jaar dat de luchtvaart het heel moeilijk 
had. Ik zie daar twee redenen voor: het 
aanbod van longhaul bestemmingen die 
rechtstreeks vanuit Düsseldorf worden 
aangevlogen en de vele vluchten naar o.a. 
Berlijn en München die voor zakenlui 
zeer aantrekkelijk zijn.” Volgens directeur 
Hunold zijn prijs en service de sterkste 

kathedraal, een gezellige binnenstad en 
leuke terrasjes.  Ook voor incentives 
zien we hier heel wat mogelijkheden.” 
Voor Hugo Van Nuffel van Activak uit 
Merksem waren vooral de sportieve 
kansen interessant. “Wij organiseren 
hoofdzakelijk reizen voor jongeren,” 
argumenteert hij. “En die vinden hier 
een schitterend aanbod. Aan de kust 
zijn alle watersporten mogelijk en in het 
binnenland kan er worden gefietst en 
geklommen. Wie dan nog energie over 
heeft, kan in een bruisend nachtleven 
met bars en disco’s terecht.” Rani Thoon 
en Els Vanlooy van Exclusive Destinations 
bieden 12 exclusieve hotels aan in hun 
brochure. “Wij zijn vooral op zoek naar 
een combinatie van luxe, charme en 
authenticiteit,” zeggen ze. “Op dat vlak 
liggen hier meer mogelijkheden dan we 
hadden vermoed. We keren alleszins met 
een positief gevoel van deze studiereis 
terug.”

Goedkoop en service
Met twee luchthavens dicht bij de 
Belgische grens is airberlin voor 

begint al op de luchthaven,” zegt ze. 
“Daar werd de nieuwe VIP-lounge Barbor 
ingericht waar we groepen zowel bij 
aankomst als vertrek kunnen verwennen. 
Verder kan er een heel programma 
à la carte worden opgesteld. We zijn 
gespecialiseerd in alles wat met auto’s 
te maken  heeft en in het voor- en najaar 
organiseren we vaak trainingskampen 
voor atleten en sportclubs. Uiteraard 
zijn er ook op cultureel en culinair vlak 
voldoende mogelijkheden. Zo is onze 
catamarantocht bij valavond, een echte 
topper.”  De hotelinfrastructuur op 
Mallorca is ruim voldoende om individu 
en groepen op te vangen. We logeerden 
comfortabel in Meliá Palas Atenea en 
in Tryp Bellver en bezochten Het Gran 
Meliá Victoria en Meliá de Mar, twee 
luxueuze hotels in het hogere segment.  
Ook de Belgische deelnemers waren snel 
overtuigd van de mogelijkheden van het 
eiland.  “Absoluut een aanrader,” zeggen 
Simon Marijnissen en Wendy Repko 
van BCD. “Er is hier voor elk wat wils. 
Mallorca is veel meer dan strand. Palma 
is een boeiende stad met een imposante 

Wie/wat/waar
Bestemming: Palma de Mallorca, van 
8 t/m 10 mei.
Organisatie: airberlin, Sol Meliá en 
Ivents.
Mediapartners: Travel Magazine en 
Reisrevue
Carrier: airberlin. 
Hotels: Tryp Bellver en Meliá Palas Ate-
nea 
Bijdrage reisagenten: 50 euro
Begeleiding: Peter Hunold, Bjorn Gia-
notten en Elze Hagethorn van airberlin
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