
MAGALUF - NAJPOPULARNIEJSZY RESORT
NA MAJORCE

Osoby, które poszukują miejsca do relaksu, z dużą ilością
słońca powinny rozważyć pobyt w Magaluf. Jest to jeden
z najlepszych ośrodków  wypoczynkowych na południowo-
zachodnim wybrzeżu Majorki.

Powodem popularności Magaluf jest to, że oprócz relaksu w ciągu dnia można tutaj także
zakosztować ekscytującego życia nocnego. Jeśli jesteś osobą, która lubi pikantną kuchnię, to z
pewnością spodobają ci się restauracje, w których serwowane jest brytyjskie, hiszpańskie oraz
włoskie jedzenie.

Znajdują się tutaj trzy główne piaszczyste plaże: Palma Nova, Majorka i Magaluf, które
pozwalają cieszyć się ciepłym morzem oraz słońcem. Plaże nie są jednak jedyną atrakcją, która
czyni pobyt w Magaluf wyjątkowym.

Istnieje tutaj także wiele innych miejsc do zwiedzania oraz atrakcji, takich jak różne rodzaje sportów
(w tym wodnych), które dodatkowo umilą turystom pobyt w tym miejscu. Świetną rzeczą jest, że
okoliczne plaże posiadają wiele małych barów i hotelików. Wiele biur turystycznych oferuje tanie
pakiety wraz z wypoczynkiem na wspaniałych tutejszych plażach.

Sporty wodne, to sposób na przeżycie fantastycznej przygody. Co więcej, nie trzeba być ekspertem,
aby zakosztować przyjemności z surfowania, żeglugi czy też nurkowania pod okiem instruktora.

Ważne jest przy tym to, że nie musimy martwić się tutaj o bezpieczeństwo, gdyż wody dokoła Majorki
są bardzo łagodne i dlatego też są idealnym miejscem do zabawy i rozrywki wraz z całą rodziną.
Jedną z niewątpliwych atrakcji jest możliwość odbycia wycieczki łodzią ze szklanym dnem, co da nam
niepowtarzalną okazję ujrzenia wyjątkowych widoków na to, co dzieje się pod wodą.

Czy kiedykolwiek widziałeś dom do góry nogami ? Takim domem jest ogromny Dom Katmandu, który
stoi nietypowo, bo do góry nogami. Odwiedzający to miejsce, zwiedzają różne pokoje, które
opowiadają historię Kilgore Goode, poszukiwacza przygód, człowieka, który miał w swoim życiu
wiele przygód związanych  z poszukiwaniem czerwonego klejnotu.

W poszczególnych etapach zwiedzania tego domu będziesz odkrywać pokoje, takie jak izba bólu,
biblioteka iluzji, kuchnia grabieży, jaskinia strachu czy laboratorium genetyczne. Przy przechodzeniu
z jednego pomieszczenia do drugiego twoje napięcia będzie wzrastać, gdyż będziesz zaskoczony
widokiem poszczególnych izb, a w każdej znajdziesz coś więcej niż w poprzedniej.

Ponadto, w domu tym można uzyskać realistyczne wrażenie niektórych i przygód Gooda, gdyż
znajduje się tutaj kino 4D. Efekty specjalne oraz okulary 3D wzmacniają dodatkowo odczucia
zwiedzających.

Udając się na kolację w tym miejscu, zasmakujesz niezapomnianej scenerii i atmosfery
pirackich przygód. Jeśli masz słabe nerwy, nie próbuj Bungee Magaluf – to
rodzaj rakietowej katapulty, która znajduje się na Calle Punta Balena.



Magaluf jest również miejscem, w którym toczy się wyjątkowe bogate życie nocne.
Największym i najbardziej popularnym klubem tutaj jest BCM Planet Dance. Jeśli myślisz o
spędzeniu wakacji w sposób rozrywkowy, to BCM jest jedynym klubem w Mallorca, który
może rywalizować z tymi znajdującymi się na Ibizie. Otrzymasz bezpłatną wejściówkę, aby
doświadczyć rozrywek oferowanych tutaj i aby miło spędzić noc. Podsumowując Magaluf jest
idealnym miejscem turystycznym, ponieważ posiada wszystko to, czego tylko potrzebujesz.
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