2020
OKTOBER

NOVEMBER

1:a sönd Allt sött firas Fira i Esporles (Fira
Dolca)
1:a helgen Fira de Alcudia

2:a helgen pumpafestival i Muro (fira de Carabassa)

Alla helger: Julmarknaderna i de flesta byar

2:a helgen hantverksmässa (Fira d’Artesania) i
Pollensa
3:e helgen olivmarknad Caimari (Fira de S’Oliva)

Alternatilla Jazzfestival 1:a o 2:a veckan
(alternatilla.com)
6:e Konstitutionens dag - gratis på museer

Fira B! är en festival för scenkonst och
musik blir större för varje år. I början på
månaden i Palma
12:e Nationaldagen, gratis på museer

11:e Ocho-ljusspel i Katedralen kl 8 på morgonen
12:e Dijou Bo i Inca slutar

13:e Lucia firas i Palma
19:e gratis på Miromuseet

3:e söndagen honungsfestival i Llubi (Fira de la Mel)

3:e torsd Sobrassadafestival i Campos

4:e söndagen svampfestival i Manacor de Vall (Fira
Escalat -Sang)
Sineu har sin ljusfestival (Contrallum) en lördag
mitt i månaden
Matfestival i Sa Pobla (Menjar Bé a Sa Pobla) som
avslutas med höstmarknad
Ölfestival i Puigpunyent (Mostra de Cervesa) och
vinfestival (Fira de Vi) i Santa Maria del Cami i
slutet på månaden
Palmas julbelysning tänds i slutet på månaden

Tapas från hela Spanien (Feria de Tapeo) i Palma, en
helg i början på månaden
26:e julsimning i havet i Palma (Copa Nadal Port de
Palma)
Cirkus på industriområdet Son Fusteret från mitten
av månaden tom 6 jan.

Musikfestival i Bunyola hela månaden

3:e helgen paprikafest i Felanitx
3:e sönd Palma Marathon
Mallorcas största marknad Dijous Bo i Inca
pågår i 2,5 vecka och slutar 12 nov 2020.
”Evolution Film Festival” pågår under en
vecka i slutet på månaden i Palma.
Sista helgen höstfest i Porreres
Orgelfestival (Catedraldemallorca.org)

DECEMBER

Julmarknader i Santa Ponsa, Porto Portals och Alaró
bl. annat.

Sista helgen: Julmarknad Pl Mayor, Pl España, mfl

Julmarknad i Palma på Pl Mayor, Pl España, La Rambla
tom 5 jan
24:e midnattsmässa i katedralen

Helgen innan advent: Julbasar i Svenska kyrkan

31:a Mallorcas dag firas i flera dagar över hela ön.

Söktips: Skriv det du söker på katalanska med hjälp av vår kalender. Om du får träff kan du översätta med google – engelska fungerar bäst. Program
finns vanligtvis 7 dagar innan. Tidpunkterna är ungefärliga, så kolla dagarna/helgerna runt utsatt tid.

Länktips: www.infomallorca.net och www.artsmallorca.com

