SÖNDAG 14 APRIL 2019
NEW MEXICO sid 8

Följ med på en riktigt het
roadtrip genom USA:s mest
kryddstarka deltstat.

PALMA sid 7

Nya palatshotellet Sant
Francesc stoltserar med
Mallorcas vassaste takbar.

”Barn syns på en lagom nivå och när
de siktas beter de sig som änglar,
what’s not to like?” DANIEL BJÖRK sid 19

UNDERSÅKER sid 22

Gå i Tage Danielssons
fotspår och vårskrik vid det
dramatiska Ristafallet.

SvD RESOR

Det finns många anledningar att
tillbringa en helg på Åland i vår. Sid 14
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BLAND TUSEN
ÖAR OCH SKÄR
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HELGTRIPPEN MALLORCA

RES HIT

■ SAS och
Norwegian
flyger direkt
till Palma.

NÄR

■ September
till oktober, när
turisterna åkt
hem, men vädret fortfarande
är härligt.

KLIMATPÅVERKAN
■ En flygresa
tur och retur
till Palma
släpper ut ca
1,1 CO2e ton
växthusgaser.
Källa: Klimatkalkylatorn

Palatshotellet Sant Francesc har hittat balansen mellan originaldetaljer, designklassiker och samtida konst.

SMAKFULL TILLFLYKTSORT
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Av OSKAR HAMMARKRANTZ

Ett totalrenoverat 1800-talspalats välkomnar sina gäster med stilfulla
rum och Palmas just nu vassaste takbar.

NI VET HUR det är. Ett maffigt,

men nedgånget, privatpalats
från 1800-talet renoveras med
minutiös noggrannhet efter
allt för många år i glömska och
blir ett stilfullt, femstjärnigt
boutiquehotell. Ett vanligt
förekommande scenario i
hotellbranschen de senaste
åren. Sant Francesc i Palma
på Mallorca må ingå i samma
kategori, men har ett par extra
ess i rockärmen.
Vad som får det här hotellet
att sticka ut i konkurrensen är
inredningsarkitekten Maria
José Cabré, som lyckats ovanligt
väl med att skapa en varm,
välkomnande och behaglig
atmosfär som är lyxig utan
att bli stel. Husets främsta
kvaliteter, som stuckaturer och
enorma fönster, har bevarats,
men samtidigt fått sällskap av
väl valda designklassiker och
konstverk ur ägarnas privata
samlingar. Ett insidertips är att

försöka boka ett av rummen med
balkong ut mot det stillsamma
och vackra torget Plaza de Sant
Francesc. Men hotellets absoluta
höjdpunkt ligger passande
nog längst upp i huset – den
strålande takbaren som bjuder
vindlande vyer både över gamla
stan och hamnen. På dagen är
det soligt häng med drinkar och
snacks, och när skymningen
faller dukar man fram sushi
och iskall öl. Det är bara att luta
sig tillbaka och känna staden
svalna. hotelsantfrancesc.com

Väska,
Filippa K,
1 100 kr

PACKNINGSTIPS FÖR EN HELG I MALLORCA:
Baddräkt,
Cos, 490 kr

Ditt ansikte imorgon:
en triologi, Javier
Marías, 240 kr

Klänning,
Tiger of
Sweden,
1 899 kr
Skor, Loewe, ca 4 600 kr

