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Mallorca GR221

The Drystone Route

Om de zomer af te sluiten trokken we midden september naar Mallorca om er de GR221 te gaan

wandelen.

De GR221 bestaat nog niet zo lang en wordt nu volop “gepromoot”. De route omvat in principe 8

trajecten:

1. Port d’Andrtax – La Trapa
2. La Trapa – Estellencs
3. Estellencs – Esporles
4. Esporles – Deia
5. Deia – Port de Soller
6. Port de Soller – Tossals Verds
7. Tossals Verds – Lluc
8. Lluc – Pollença

Hoewel het perfect mogelijk is de hele route te doen zijn er enkel voorzieningen gebouwd specifiek

voor wandelaars en trekkers vanaf Deia.

Het deel van de GR voor Deia (deel 1-4) is niet bewegwijzerd en er zijn ook geen refuges voorzien

aan de begin en eindpunten van elke etappe.

Voor het deel na Deia (deel 5-8) is de route perfect bewegwijzerd en zijn alle faciliteiten voor een

vlotte doortocht voorzien (oversteekplaatsen, rustplaatsen, refuges, …).

Spijtig genoeg is de route ook helemaal niet voorzien op kamperen. De enige kampeerplaats die

“legaal” is, is de camping aan het klooster van Lluc.

Als je dus met de tent wil gaan zal je “illegaal” moeten gaan wildkamperen. Wij hebben dit

verschillende malen gedaan en helemaal geen problemen ondervonden.

Ons verhaal zowat:

Verslag van jaspr, 14 januari 2011.

Dag 1 – zondag: Gent, Oost-Vlaanderen, België – La Palma, Mallorca, Spanje

Om 8u springen we uit bed, alles staat klaar om te vertrekken richting Mallorca!
Gelukkig komt de regen hier met bakken uit de lucht gevallen, zo kijken we nog meer uit naar het zonovergoten
Mallorca.
We worden gevoerd naar Charleroi waar we met het vliegtuig zuidwaarts vliegen.
Na de rugzakken vlot opgehaald te hebben nemen we de bus richting La Palma.
Lijn 1 verbindt La Palma met de luchthaven om het kwartier en doet er ongeveer een half uurtje over.

We stappen af aan de Plaza de España waar een informatiepunt voor toeristen te vinden is.
We vragen daar aan de receptioniste waar we vulling voor ons gasvuurtje zouden kunnen vinden maar zij is blijkbaar
niet veel trekkers gewoon…
Uiteindelijk weet ze ons te vertellen dat er iets verderop een Intersport te vinden is.
Het is echter zondag en dus kunnen we pas morgenvroeg gaan kijken of er inderdaad gasbidons te vinden zijn.
De rest van de dag lopen we rond in La Palma & zoeken we een goedkope plaats om de nacht door te brengen.
We vinden een pension “Costa Brava” waar we heel goedkoop (26 euro – 2 personen) een kamer krijgen voor de
nacht.

Pension Costa Brava
Carrer Can Marti Feliu
Overnachting: 26 euro / 2 personen

Dag 2 – maandag: La Palma – Es Capdela – Estellencs (15 km) – Banyalbufar

We staan op rond 8u om tegen 9u de Intersport binnen te wandelen op zoek naar gas voor ons vuurtje.
En inderdaad, de winkel heeft een behoorlijke voorraad kampeer-klim-outdoor gerief en dus zeker een aanrader
voor nog last-minute aankopen die moeten gedaan worden.
De winkel is te vinden op de grote laan die de bus komende van de luchthaven volgt door de stad. Ongeveer 500
meter terug richting luchthaven wandelen op de rechterkant.

Intersport Kenia
Avenida de Alexandre Rosselló 7

Beschrijving
Mallorca 
GR221 - The Drystone Route

Geschatte totale afstand
150 km

Kaarten
Gids: Walking The Drystone Route

GPS coordinaten vertrekpunt
39.5793887 (lat), 2.4690534 (lng)

Deelnemers
Jasper Billemont en Greet De Stecker

Reisdatum 
van 06 september tot 14 september 2010

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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Ruime voorraad outdoor / klim materiaal

Nu we helemaal klaar zijn voor vertrek stappen we richting busstation om de bus richting Es Capdella (en ons
vertrekpunt voor de GR221) te nemen.
De lange-afstandsbussen die La Palma verbinden met het meer landelijke Mallorca vertrekken allemaal in het grote
busstation onder de Plaza de España.
We betalen 2,9 euro per persoon voor een busrit van iets meer dan een uur tussen La Palma en Es Capdela.
Aangekomen in Es Capdela, een afgelegen landelijk dorpje van nog geen 4 huizen groot 2, kopen we bij de
plaatselijke kruidenier lekker koud water.

We zijn vertrokken!

We beginnen onze trektocht in de droge inlopers van de Sierra Tramuntana. Het eerste deel van onze weg loopt over
een landelijke weg richting de “Finca Galatzo” een landgoed dat opgekocht werd door de overheid. Het gebied doet
nu dienst als recreatiezone voor wandelaars en mountainbikers. Langs de weg staan vele braambessen en amandelen
die zorgen voor een geregelde versnapering.
Eens voorbij de villa die ooit het centrum vormde van het rijke landgoed komen we verschillende sidja’s (die zijn
stenen structuren waar houtskool op werd gemaakt) en lime kiln’s (zijn kalkovens die gebruikt werden van in de
Prehistorie over de Romeinse tijd tot in de 18e eeuw).

Voorbij het domein volgen we een steeds smaller wordend pad omhoog lang een droogstaande bedding. Het pad dat
steeds meer meandert en stijgt brengt ons uiteindelijk tot een rustplaatsje waar enkele lime kilns en houtskool-
verzamelaars hutjes gereconstrueerd zijn. Tijd voor een pauze en het ideale moment om een stuk trekkers-brood te
proberen. Ik had ongeveer 2 weken eerder voor de eerste keer geprobeerd een trekkersbrood te bakken en het
resultaat mocht er wel zijn (al zeg ik het zelf…)
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De eerste stukken waren alvast heerlijk!
Maar spijtig genoeg merkten we op dat er in het midden van het brood precies groene zaadjes in het deeg waren
gekropen. Aangezien ik mij niet herinnerde dat er groen zaadjes in het brood zaten ging ik verder op onderzoek.
Uiteindelijk bleek dat het brood vanbinnen op enkele kleine plekken beschimmeld was… er moet iets fout gelopen
zijn want normaal zou het dus minstens een paar maand eetbaar moeten blijven. We besloten dus voor deze snack
de buitenkant naar binnen te werken en de rest van het brood aan de plaatselijke fauna te schenken.

Na de snack stopten we nog even aan een waterput voor een korte verfrissing en trokken dan nog iets hogerop
richting de col die ons tot Estellencs zou brengen.
Geleidelijk aan wordt het moeilijker het pad te volgen en uiteindelijk lopen we van steenmannetje naar
steenmannetje over heel rotsachtig terrein.
Bovenop de kam hebben we een prachtig uitzicht en zien we de zee achter en voor ons.
Het pas loopt over een muurtje en wikkelt dan naar beneden langs een boerderij waar binnenkort een refuge zal
worden ingericht.
We komen uiteindelijk op de weg die langs de kust de verschillende dorpjes met elkaar verbindt en stappen nog een
kleine kilometer tot in Estellencs.
In Estellencs drinken we iets en pakken we nog net de laatste bus tot in Banyalbufar, het volgende dorpje langs de
kust.
Dit deden om het volgende stuk van de GR221 dat tussen Estellencs en Banyalbufar hoofdzakelijk over de weg loopt
te vermijden.
Aangekomen in Estellencs slaan we terug wat water (en brood ter vervanging van het trekkersbrood) in. We lopen
een kleine kilometer tot buiten het dorpje de GR af om op een verlaten terras onze tent op te slaan.
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.
 

Dag 3 – dinsdag: Banyalbufar – Esporles – Valdemossa

Om 8u zijn we de tent uit en beginnen we te pakken. Beiden nog vrij groggy en niet zo dankbaar dat de boeren hier
hun geiten een bel om de nek hangen om ze terug te kunnen vinden.
Hoewel je eigenlijk niet mag wild-kamperen in Mallorca kan eigenlijk bijna niks anders. De eerste helft van de GR221
is nog niet helemaal af en dit heeft als gevolg dat je:

http://www.flickr.com/photos/jasprb/5354515972/
http://www.flickr.com/photos/jasprb/5354510728/
http://www.flickr.com/photos/jasprb/sets/72157625824354992/


 

of heen en weer gaat tussen La Palma en je vertrek- of eindpunt en zo telkens één dagetape wandelt,
of telkens een hotel reserveert en daar blijft slapen,
of je tent meepakt en kampeert op de vele verlaten plaatsen in het landschap…

Een boterham met choco als ontbijt en we vertrekken op weg naar Valdemossa. Na even op de flanken van de Sierra
Tramuntana gestegen en weer gedaald te hebben lopen we al snel terug parallel met de M10 (de weg die de dorpjes
langs de kust verbindt).

Rond de middag komen we toe in Esporles alwaar we wat vers fruit en groenten kopen, iets eten en dan beslissen
om verder te stappen richting Valdemossa.
We vertrekken uit Esporles over een klein wegje langswaar alweer talrijke braambessen en vijgen staan. Ook vinden
we hier een granaatappelboom die ons ook van een snelle snack voorzag.
De GR loopt eerst geleidelijk dan steeds steiler omhoog. Aangezien de eerste helft van de GR221 officieel nog niet af
is staan op deze eerste helft geen wegwijzers en behelpen we ons met een gidsje in combinatie met een
topografische kaart (1:50 000). Na een hoop stijgen komen we op een klein plateau waar we in de wirwar van kleine
paden doorheen het naaldbos de weg kwijt raken. Uiteindelijk beslissen we om af te dalen en via een kleine omweg
maar met zekerheid richting Valdemossa te stappen.



Eens we op de grote baan raken leggen we de laatste twee kilometer over asfalt met de duim af. Aangekomen in
Valdemossa slaan we weer wat water in en kamperen we net buiten de stad.

Dag 4 – woensdag: Valdemossa – Deia

7.30u: De wekker. Tijdens het opbreken van het kamp bemerken we iets verderop op de GR wandelaars (de eerste
die we tegenkwamen op het pad). Even later iets meer lawaai als een groepje van 20-30 militairen het pad komen
afgemarcheerd. De etappe van vandaag omvat iets meer dan 10 kilometer met een goeie 900m up & down. We
hopen iets na de middag Deia binnen te stappen. We volgen een zacht stijgend pad door de bossen waar de bomen
zalige schaduw geven. Door de bossen stijgen we snel en komen we makkelijk bovenaan de col waar een bankje een
rustpauze verplicht. We zigzaggen verder bergop richting het Cami de s’Arxciduc. Het Cami de s’Arcxdiduc is een
pad dat over de kliffen loopt die uitkijken over de Middellandse Zee. Net als we het pad opkomen halen die
militairen die we ‘s ochtends al zagen ons in. Eens boven hebben we een prachtig uitzicht over de kliffen.

 



De kliffen komen boven de bomen uit en zo zal het vanaf hier lopen zijn in de blakende zon. De afdaling richting
Deia is duidelijk gemarkeerd door grote steenmannen en twee rode bollen verf. Terwijl we afdalen zien we de
militairen verder marcheren over het cami dat verder loopt over de kliffen.

 

Als we Deia naderen loopt het pad door overwoekerde olijven terrassen. We wandelen nog een klein uurtje door de
honderden jaren oude olijfbomen tot we Deia zien verschijnen. Spoedig komen we het meest pittoreske dorpje van
Mallorca binnengestapt en vinden snel de weg naar de refugi. Alle refugi van de GR221 zijn de laatste 10 jaar
gebouwd en dus spiksplinternieuw. We besluiten in de refuge te overnachten en brengen de namiddag door in Deia
om iets te drinken en een paar boodschappen te doen.



Dag 5 – donderdag: Deia – Soller – Col de l’Ofre

Om 8.30u vertrekken we uit de refuge, snel kunnen pakken en betalen dus we zijn vroeger op weg als de vorige
dagen.

We dalen af en stappen door de eerst licht verwilderde later helemaal verlaten terrassen die rond Deia liggen. Lange
tijd lopen we langs een grote “drystone wall”. We blijven de hoogtelijnen volgen en lopen heel ruw parallel met de
M10. Deze etappe is blijkbaar wel in trek bij dagtoeristen want we komen steeds meer dagwandelaars tegen. Ook
steken we twee duitse jungfräuen voorbij die we al ontmoet hadden in de refuge. Al snel komen we aan de splitsing
waar je ofwel richting Soller stapt ofwel richting de refuge Du Muleta en dan via Port de Soller naar Soller. We
kiezen om via de refuge te stappen.

Het stukje tussen port de Soller en Soller leggen we af met dé toeristische attractie van Soller: het elektrische
“bone-shaking” trammetje. In Soller zoeken we een winkeltje om wat vers fruit en brood te kopen, eten een ijsje en
zoeken dan het spoor van de GR terug op. De route loopt hier door de vele citrusvruchten boomgaarden. We oogsten
enkele over de weg hangende exemplaren om later limonade van te maken!



We passeren een laatste dorpje “Biniaraix” voor we het gebied rond Soller, ingesloten door hoge kliffen verlaten
richting Col de l’Ofre. In onze gids stond dat dit traject de bekendste wandeling van Mallorca was. Het aangelegde
stenen pad dat de col naar boven kruipt is prachtig afgewerkt. het zigzagt naar boven over en naast een droge
rivierbedding. Aan beide zijden van het pad is een heel groot netwerk van terrassen gebouwd waar talloze
olijfbomen staan. Achter de terrassen liggen stijle rotswanden waar berggeiten spelen. Als we achter ons uit kijken
zien we de vallei van Soller met dicht Biniaraix en verder tegen de zee geplakt Port de Soller. Na een kleine twee
uur stijl stijgen komen we een prachtig plekje net buiten het pad tegen om onze tent op te slaan. We gaan die
nacht slapen tussen de terrassen, berggeiten en de olijfbomen.

 

Dag 6 – vrijdag: Col de l’Ofre – Refuge: Tossals Verds

Het volgende stuk van de GR loopt door iets desolater gebied en hier is geen dorpje aan het eindpunt. Wel kan je
ervoor kiezen om iets verder door te stappen tot de refuge van Tossals Verds (Hier kan je geen boodschappen doen,
wel kan je drinken of een volledige maaltijd kopen. Verwacht wel prijzen van een berghut).
Als we de volgende ochtend vertrekken is het nog een kleine twee uur tot we de top van de Col de l’Ofre bereiken:



 

We lopen rustig dalend verder over een landelijke weg richting een groot meer dat dienst doet als zoetwater
voorraad. Als we het in zicht krijgen blijkt al snel dat het inderdaad zomer is geweest: het meer is maar de helft zo
groot als dat op onze kaarten te lezen is. Het landschap is rotsachtig en kaal met enkele bomen en dapperen
sprietjes gras. We passeren verschillende mensen die aan het meer afgezet worden om de Col de l’Ofre naar
beneden te wandelen en zo uit te komen in Soller. Een stel britten dat we tegenkomen vraagt of we geen duct tape
bij hebben. De vrouw was vrolijk begonnen aan de wandeling met haar voetbal-sletskes en haar zool had het
helemaal begeven. We lenen onze sporttape en verdienen er zowaar 5 euro aan.

Aan het meer toegekomen nemen we een pauze en plonsen even snel in het water. Na een snack vertrekken we
weer. 500 meter verder, bij de ingang van het meer, ontdekken we dat er eigenlijk niet gezwommen mag worden in
een meer.



Voor de namiddag wacht een nieuw colletje dat ons nog iets hoger brengt. Vervolgens dalen we langs een
avontuurlijk pad af om uiteindelijk bij de refuge Tossals Verds aan te komen. We overnachten in de refuge en als
rond 5u ‘s nachts opeens de hemelpoorten open barsten zijn we toch blij dat wij en de tent lekker droog blijven.

 



 

Dag 7 – zaterdag: Refuge: Tossals Verds – Lluc (Refuge: Son Amer)

Deze etappe heeft het hoogste hoogteprofiel. Omdat we bang zijn te veel te moeten stijgen in de warme zon zijn
we om 8u de refuge uit en eten we al stappend enkele koeken als ontbijt.
Na het onweer van deze nacht is het aangenaam fris om te wandelen en we vorderen dan ook vlot. Na een klein half
uurtje komt ons opeens een stel trail-runners voorbijgelopen. De komende twee uur passeren ons nog verschillende
lopers en passeren we ook een checkpoint. We eten een snack op een rustig plekje in het bos alvorens aan de echte
klim van de dag te beginnen.
We zijn nog geen tien minuten vertrokken of de het begint eerst heel lichtjes dan toch iets harder te regenen. We
halen snel van helemaal onderaan onze rugzak de jassen uit… niet gedacht die nodig te hebben…



Het bos maakt plaats voor een rotsachtig terrein. Volgens de wegbeschrijving zijn hier mooie uitkijkpunten maar
door de opgekomen mist en regen merken we er maar weinig van. Op de top van de col komen we een laatste
checkpoint van de raid tegen en dus laten we de drukte achter ons bij de afdaling.

Na een vlotte etappe met weinig afleiding komen we beneden aan bij het klooster van Lluc. Opgelet, ook hier is niet
echt een kruidenier. Rond het klooster van Lluc staan verschillende gebouwen maar deze zijn vooral ter accomodatie
van de vele dagtoeristen die het klooster bezoeken. Er is echter wel één van de toeristische winkeltjes die naast de
postkaarten en souvenirs ook wat brood, snacks en water verkoopt. Dit winkeltje is te vinden op het grote plein als
je het klooster binnenkomt helemaal achteraan in de hoek rechts.

Dag 8 – zondag: Refuge: Lluc (Refuge: Son Amer) – Pollença (Refuge: Pont Roma)

De laatste etappe is het tegengestelde van de voorlaatste. Klein klimmetje van 200 meter in het begin en daarna
alleen maar bergaf. Het begin van de etappe doet ons even denken aan onze eigen Ardennen. Lang geleden dat we
zoveel groen zagen. Na het klimmen dalen we rustig af tot er opeens van achter ons een mountainbikers naar
beneden komt geraast. Geleidelijk aan komen we op de Cami vell de Lluc, de oude verbindingsweg tussen het
klooster Lluc en de stad Pollença in het Noordwesten van Mallorca.

We komen nog verschillende malen downhill mountainbikers tegen. Blijkbaar een gebied dat erg in trek is bij de
mountainbikers. Na glooiend naar beneden te hebben gestapt door bossen komen we aan bij de M10 die ons richting
Pollença, het eindpunt voert. De laatste kilometers worden afgelegd over grotendeels asfalt of net naast het asfalt.
Het is 15u als we aan de refuge aan komen. We spenderen de rest van de dag in het stadje Pollença en overnachten



in de refuge aan de Pont Roma.

Dag 9 – maandag: Pollença – Puig de Maria

Daguitstap naar de Puig de Maria. Kleine wandeltocht van een paar uur. Tof als je een dag over hebt of in reserve
hield

Dag 10 – dinsdag: Pollença – La Palma

We nemen de bus terug naar La Palma en wandelen daar nog even rond. We slapen in het pension waar we de
eerste dag verbleven.

Dag 11 – dinsdag: La Palma – Gent

Terugreis met Ryanair: La Palma – Brussel Charleroi

Conclusie
Heel toffe tocht als beginnende hiker. Enige logistiek probleem is dat ja altijd genoeg water moet bij

hebben en dus overal waar je aan water raakt ook even alles bijtanken.

Vlucht heen en weer: Ryanair (op voorhand boeken vind je wel iets onder 100 euro pp)

Bussen Mallorca: alle buslijnen vertrekken uit het busstation onder Plaza de Espana in La Palma. Ook daar vind je
uitgebreide uurroosters voor alle lijnen

Bus tussen Luchthaven en La Palma is lijn 1: elk kwartier een bus (ongeveer 30 min heen)

Gidsen:
GR221: Mallorca’s Drystone Way (DISCOVERY WALKING GUIDES)
Trekking through Mallorca – GR221 – The Drystone Route (CICERONE)

Onze gids en kaarten hebben we gehaald in de Atlas & Zanzibar te Gent

Sites:
Officieuse site met up to date informatie
Officieële site consell de Mallorca & GR 221

Reacties

grrrrr221 op 10 mei 2011 om 15:02

Thanx voor het verslag! 
Ik ben zelf ook van plan om de GR221 te lopen, van Deía tot Pollenca. 
paar vraagjes: 
Was het te doen met de temperatuur? Volgens mij kan het nog best heet zijn midden september rond
de Middellandse Zee. Jullie hoefden niet te reserveren voor de refuge(s)? 
Ik las dat jullie 1x regen hadden toen jullie in de refuge sliepen. Had het verder nog geregend? 
Let me know!

U bent aan het woord

Naam:

Email:

Locatie:
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