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“Kungälvs Simsällskap ska vara en attraktiv  
förening där alla känner glädje och gemenskap 

oavsett ambitionsnivå.”
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Mallorca

Colònia de Sant Jordi

Palma de 
Mallorca 

Mallorca ligger utanför Spaniens östkust och är den största ön av 
Balearerna i  den västra delen av Medelhavet. På Mallorcas sydöstra 
del ligger Colònia de Sant Jordi, endast 5mil sydost om öns storstad, 
Palma de Mallorca.

Mallorca - Colònia de Sant Jordi

Europa

Mallorca
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Colònia de Sant Jordi 
A - KSS Lägenhet*
B - Best Swim Center < 5min. 
C - Av. Primavera (restauranggata) < 2min.
D - SPAR Supermarket (matbutik) < 3min. 
E - Närmsta Badstege < 4min.

 
F - Port de Campos (marinan) < 9min.  
G - Carrer Gabriel Roca (restauranggata) < 9min.
H - Platja de es Port (sandstrand) < 10min. 
I - Platja Estanys (sandstrand) < 11min. 
J - Far de la Colònia de Sant Jordi (fyr) < 10min.

En större öppen park med lekplats och fotbollsplan finns nära KSS Lägenhet. 
Återvinningstunnor finns utplacerad runt om i staden vilket bidrar till skräpfria 

områden.
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Platja de es Port

Colònia de Sant Jordi ligger på en mindre halvö där två stora sandstränder markerar halvöns 
början respektive slut. Platja de es Port är sandstranden som ligger sydost om staden, precis vid 

båthamnen och dess restauranggata. 
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Platja Estanys

Platja Estanys ligger nordväst om staden och anses vara en av Mallorcas bästa sandstränder. Den 
kilometerlånga stranden sträcker sig till nästa by. Utanför denna strand ses ofta många båtar 

som ligger med ankare.
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Colònia de Sant Jordi - en stad vid havet

Mellan de två stora sandstränder som markerar stadens ytterkanter byggs halvöns havskanter 
upp av klippiga vikar och uddar i lavastenen, vilket ger mer eller mindre sköna platser att bada på.
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Fyren ‘Far de la Colònia de Sant Jordi‘ markerar hamnstadens sydligaste punkt där 
vattnet är minst lika klart som i bassängen...



Sand, Sten och Grönska

Stadens kuststräcka varierar mellan vassa lavastensytor till platta hällar med mindre sandstränder 
och småstensvikar. Däremellan gör sig växtligheten synlig med sin gröna nyans i kontrast med 

sandens och stenens ljusa toner.
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En stad som både är mysig och charmig, med nya och gamla byggnader, gator och 
torg.



12

Strandpromenad

Längs hela kuststräckan runt staden finns ett promenadstråk som sträcker sig mellan dem två 
sandstränderna Platja de es Port i sydost till Platja Estanys i nordväst.
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Strandpromenaden varierar i underlag, från sand och sten till träplankor, och formar sig organiskt 
längs med havskanten. Några kilometer njutning som är perfekt för morgonpromenaden eller 

löparrundan.
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Lek och Glädje

Colònia de Sant Jordi är en hamnstad som är anpassad för familjer med både små och stora barn. 
Här hör bad, lek och aktiviteter till det vanliga.
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Framför den stora skulpturen utmed stranpromenaden finns ett populärt hoppställe 
för den som vågar.
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Port de Campos - småbåtshamnen

Colònia de Sant Jordi var från början en liten fiskeby där hamen än idag har stort inflytande.
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Carrer Gabriel Roca - hamnens restauranggata

Under höga palmer och parasol infinner sig flertalet olika restauranger och barer längs 
hamnens restaurang- och turistgata.

Av. Primavera - huvudgatan

Längs huvudgatan i Colònia de Sant Jordi finns mängder av restauranger, barer och butiker och 
sträcker sig genom större delen av staden.



Best Swim Center - bassäng eller öppet vatten

I Colònia de Sant Jordi ligger Best Swim Center, en bassäng i olympiska mått som är uppvärmd 
strörre delen av året. Här har blandannat det svenska landslaget och KSS tidigare varit på 
träningsläger. Om inte bassängbotten är tillräckligt stimulerande är havet runt Colònia perfekt 
för Open-Water simning. Årligen hålls en vecka lång Open-Water simtävling här där distanserna 

är allt från någon kilometer till en mil långa.
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“Kungälvs Simsällskap ska vara en attraktiv förening där alla 
känner glädje och gemenskap oavsett ambitionsnivå.”

En familjär stad där Hav, Natur, Värme och Sol bidrar till ökad Glädje och Gemenskap!




