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Fyren i Puerto de Sóller
Nina von Platen och Ulf Wade A:son

Fyrälskare som besöker Mallorca har ett 
gyllene tillfälle att göra utflykter till öns 
fascinerande och vackert belägna fyrar.

Ulla och Esbjörn Hillberg hade en 
artikel i Blänket 2014 från intressanta 
fyrbesök på Mallorca. Imponerande att 
de lyckades med att få besöka Porto Pi i 
Palma som är en av världens äldsta fyrar. 
Fyren står nämligen på militärt område 
och ingen släpps in utan speciellt till-
stånd. Vi fick nöja oss med att beskåda 
den ståtliga fyren från köpcentret i Porto 
Pi som duger bra när man inte kommer 
in på området.

Den mest välbesökta fyren på Mal-
lorca är nog Formentor som ligger uppe 
på öns nordspets. Hit kan man ta sig med 
bil ända fram till fyrområdet. Visserligen 
är det en smal och ganska kurvig väg sista 
biten, men som alltid gäller det ju att ta 
det lugnt och försiktigt på vägen.

Ett annat besöksmål som rekom-
menderas är den lilla charmiga fiskebyn 

Puerto de Sóller på öns västkust, där fy-
ren står vackert belägen i hamninloppet. 
Dit kan man åka med bil eller buss men 
i vårt fall valde vi tåg och spårvagn. Tåg-
banan som är drygt etthundra år gammal 
användes förr till transport av frukt och 
oliver, men numera endast för turism. 
Tåget utgår från Plaza de Espana i Palma 
och tar sig sakta fram på en smalspårig 
järnväg genom områden med olivlun-
dar och odlingar av citron och apelsin. 
En vacker och avkopplande tågresa till 
staden Sóller.

Vid framkomsten till stadens tågsta-
tion får man inte missa Miro och Picas-
sos utställningar, som finns på bottenvå-
ningen i stationshuset

Alldeles intill tågstationen i Sóller 
fortsätter resan med spårvagn till Puerto 
de Sóller. Efter ett besök vid fyren kunde 
vi njuta av en härlig lunch på en av ham-
nens trevliga restauranger. En spännande 
meny med rikligt urval av havets frukter.


