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S’Olivaret. Introducció:
Una possessió que comprèn 232 quarterades situada a Alaró, un dels municipis 
pròxims a la Serra de Tramuntana, patrimoni de la humanitat reconeguda per la 
UNESCO.
Documentat per primer cop al 1312, i al S.XVI va ser adquirida per Mateu 
Muntaner, i des d’aleshores és propietat de la família. 
Actualment  la possessió és un hotel rural, veurem quin tipus de servei ofereixen i 
dirigida cap a quin turisme concretament, a més de l’activitat econòmica que 
realitza influint directa i indirectament a l’economia mallorquina.
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Com influeix a la nostra economia S’Olivaret?
En aquest projecte tractaré de respondre a aquesta pregunta, analitzant l’activitat 
econòmica que realitza, el tipus de turisme que atrau, i l’activitat econòmica que realitza 
aquest turisme…

També aclarirem per quin tipus de cuina i de producte opte S’Olivaret com a restaurant.

Actualment, la desafortunada crisis sanitària provocada pel COVID-19 ha obligat a 
tancar temporalment al sector hoteler, analitzarem quin tipus de mesures haurà 
de dur a terme l’hotel quan torni a obrir les portes i de quina manera l’afectarà.
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S'Olivaret Hotel Rural
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La cuina de S’Olivaret.
La cuina de Tramuntana 
1762, restaurant de 
S’Olivaret, elaborada pel 
xef Luis González aposta 
per un menú curt, per 
així realitzar lo gustós, 
de qualitat i cuidant el 
detall al màxim.

L'oferta està formada per 
elaboracions típiques de 
Mallorca (incluides dins la dieta 
mediterrània) elaborades 
sempre amb producte fresc, i de 
proximitat...

A més, l’hotel 
gaudeix de vistes a 

la Tramuntana, el 
que li permet oferir 

vistosos banquets 
per bodes, i més 

events.
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https://www.solivaret.com/


Una cuina de Km.0
Aquesta opció de cuina permet 
oferir un menú elaborat amb 
producte local, contribuint a 
l’economia local, agricultors, el 
petit comerç…

El mercat d’Alaró que es realitza 
els dissabtes facilita el contacte 
amb comerciants locals 
(agricultors, ramaders, etc) i així 
aconseguir proveïdors 
mallorquins.

Encara que d’aquesta 
manera oferim un 
producte de major 

qualitat, ens haurem 
d’adaptar a la cuina de 
temporada, i utilitzar 
dins la nostra cuina 
fruites i verdures 

adients a l’estació en la 
que ens trobem.
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De s’olivar, a la cuina Apostant un pic més per la cuina 
de km.0, i per l’autosuficiència i 
l’aprofitament de recursos 
naturals, S’Olivaret no tuda l’oliva 
del seu olivar, sinó que amb ajuda 
d’una empresa local alaronera la 
converteixen amb oli que 
abasteix al propi hotel per al 
restaurant, el bar, etc.

6



De la terra mallorquina a S’Olivaret. VINYES D’ALARÓ
Ubicat a la vall té un 
microclima poc humit, 
gràcies a ell pot 
produir el seu únic vi: 
Olorón. 
*El seu nom recorda al 
nom que posaren els 
romans al poble 
d’Alaró.
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S’Olivaret sovint es ocupat per clients que cerquen la cara 
rural de l’illa. Viure tant els nostres paratges i tradicions 
com degustar el sabor de la nostra terra, per això a l’hora 
del servei d’un vi s'escull  un de proximitat.
A l’illa seguim una tradició vinícola desde fa anys. 
Actualment Mallorca comercialitza més de 500 marques 
de vi, produïdes a 70 bodegues. També tenim dues D.O: 
Binissalem, i pla i llevant.

https://binissalemdo.com/
http://doplaillevant.com/
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Organització de S’Olivaret.
Hem contactat amb la 
directora del hotel Susana 
romero, per saber més 
sobre les seves labors y 
sobre el funcionament de 
l’hotel rural.

Com va arribar Susana Romero a ser directora 
de S’Olivaret?
Ens diu que va acabar la carrera de direcció 
hotelera a la UIB l’any 1996. Els dos anys 
següents els va passar un a Inglaterra i l’altra a 
Alemanya per aprendre idiomes, que ens 
remarca que és de gran importància pel seu 
ofici. 
L’any 1999 va treballar 4 mesos de cap de 
recepció a l’hotel Son Vida i l’any vinent es 
traslada finalment a S’Olivaret, a on als 4 anys 
l'ofereixen pasar a direcció, a on ja du 16 anys.
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Organització de S’Olivaret.
S’Olivaret era una finca 
rural, un olivar amb una 
antiga possessió 
mallorquina que l’any 2000 
va ser venuda al Sr.Serra, 
que decidí fer un hotel rural 
amb una capacitat de 56 
places i 200 en events com 
bodes.

Susana Romero ens explica que S’Olivaret, al ser un 
hotel rural, un hotel petit com a tal no disposen de 
massa departaments. Ens conta que a l’hotel hi ha 
familiaritat entre els diferents treballadors, i que ella 
com a directora de l’hotel “s’embruta les mans” si cal 
ajudant al xef a la cuina un dia on es satura la cuina, 
per exemple.
Com hem dit abans S’Olivaret no disposa de més 
departaments que els indispensables (dep. de 
manteniment, dep. recepció…), totes les funcions 
d’altres departamets menys significatius a altres 
hotels, com el dep. marketing les dú a terme la 
directora.
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S’Olivaret: Dep. d’aliments i begudes.

Dep. d’aliments i begudes:
És l’àrea a on, diariament, 
es coordinen les operacions 
del restaurant, de la cuina, 
a més d’eventuals 
banquets, barres i el room 
service.

S’Olivaret, té una cuina petita amb poc 
personal; no obstant no necessita més perquè 
elabora un menú reduït encara que variat i molt 
visual cada dia.
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S'Olivaret: Dep. d’aliments i begudes.

La cuina és dirigida pel xef 
Luís González, que disposa 
de 3 cuiners, 2 ajudants de 
cuina i un fregaplats.

Els serveis oferts per Tramuntana 1762 són:
-Buffet de berenars (no se sap si es podrà 
seguir oferint deguda la situació actual).
-Carta “bistró” composta per snaks 
principalment, disponible de 13:00h-15:00h.
-Serveis de dinar i sopar; es dóna l’opció de 
carta (6-8 entrants; 4 plats de peix; 4 plats de 
carn; 6 postres) o un petit menú degustació (2 
entrants; 1 plat de carn o peix; 1 postre).
*Actualment disposen d’un bonus a la web d’un 
menú degustació de 4 plats amb maridatge de 
vins (2pax.) per 150€.

El restaurant estableix una 
rotació de menús cada 3 mesos 
per oferir menús variats.
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Quin tipus turisme atrau S’Olivaret?

Tant per la seva localització 
geogràfica com per les 
seves instal·lacions, 
S’Olivaret hospeda a 
turistes nacionals, 
internacionals o de la 
pròpia província afins a 
l’esport, la natura i sobre 
tot la tranquil·litat.
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Quin tipus turisme atrau S’Olivaret?

El perfil del client és 
flexible, degut a la 
categoria de l’hotel i als 
seus preus els clients de 
S’Olivaret solen ser gent de 
35 anys o més que ja han 
aconseguit una estabilitat 
econòmica a la seva vida: 
matrimonis, petits grups de 
ciclistes estrangers...
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Quin tipus turisme atrau S’Olivaret?

S’Olivaret funciona per 
temporades; està 
disponible com a hotel rural 
6 mesos a l’any (desde abril 
fins octubre).

Amb tan sols 27 
habitacions (24 
habitacions dobles, 2 
junior suites i una suite) i 
un preu mitjà per 
habitació i nit de 200€, 
S’Olivaret allotja a 1800 
clients cada mes que està 
obert.

A l’any pasen 10.800 persones (fora contar gent que acudeix a l’hotel per motiu d’events) 
per les habitacions de S’Olivaret, aproximadament el doble de la població d’Alaró!
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Quina relació tenen amb l’hotel? I 
amb el seu entorn?

A la web www.solivaret.com es 
promocionen diferents activitats 
que es poden realitzar. En primer 
lloc ens menciona el seu bar Sa 
Tafona, també ens dona a conèixer 
la seva sala de reunions i s’ens 
proposen diferents activitats com 
ciclisme, padel, activitats 
relaxants com l’accés a la sauna, 
al jacuzzi, piscina...

http://www.solivaret.com
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Quina relació tenen amb l’hotel? I 
amb el seu entorn?

Per fomentar la sortida del hotel 
dels seus clients i fomentar l’oci i 
el turisme que els envolta 
disposen d’un servei de bicicletes.

A prop de l’hotel, a la Serra de 
tramuntana es disposen de varies 
rutes de senderisme, de tots els 
nivells.
A més, pels que visitin el casc antic 
del poble d’alaró, que no deixin de 
visitar el castell d’Alaró, a 800m 
d’altitud.
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Que poden visitar a prop de l’hotel?

ORATORI DE LA MARE DE 
DÉU DEL REFUGI
Lloc de culte i peregrinació 
desde el S.XVII, a la natura es 
poden observar restes 
arqueològiques de l’època 
talaiòtica i es creu que ja en 
el temps dels romans es 
construiren fortificacions

VISITES A COVES
A la serra, amb ajuda de la 
natura i el pas del temps 
s’han creat diferents coves 
dignes de visitar i conèixer. 
Algunes d’elles tenen nom 
pròpi i s’en fan visites 
guiades. Algunes d’ells són: 
Cova des bufador des solleric 
i la cova de les maravelles.

CASTELL D’ALARÓ
Considerat bé d’interés 
cultural. Al seu voltant 
també s’observen 
restes arqueològiques 
talaiòtiques, romanes, 
inclús de l’imperi 
Bizantí.
A la crònica àrab kitab 
tarih Mayurqa, ja 
escita el castell com 
Hisn Alarum, l’any 902

http://www.castellalaro.cat/en/home/
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Que poden visitar a prop de l’hotel?

RUTA DE LA PEDRA EN SEC
El GR-221 és un recorregut que 
permet descobrir els paratges de 
la Tramuntana construïts de 
pedra en sec. Un camí en el que 
els excursionistes podràn 
descobrir mites i rondalles 
mallorquines, inclús gastronomia 
i artesania locals. 

La ruta és de 167km de llargària (85km d’itinerari 
principal). L’excursionista disposa 4 etapes 
obertes entre Deià i Pollença, i també està obert 
el tram Banyalbufar-Esporles.
Al final de cada etapa es disposa d’un refugi de la 
xarxa del consell de Mallorca a on pernoctar.

https://caminsdepedra.conselldemallorca.cat/es/ruta-piedra-seca-gr-221
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Palma, capital de Mallorca.

Pocs turistes visiten la nostra 
illa fora visitar Palma i el seu 
casc antic, a poc més de 
mitja hora per carretera de 
S’Olivaret on es troben 
monuments tan emblemàtics 
com la catedral de La Seu, el 
real palau de l’Almudaina i el 
museu d’art contemporani de 
Es Baluard.

La zona costanera de Palma està destinada al 
turisme, comprèn desde platjes d’arena i roques 
fins a comerços amb terraces on gaudir del clima 
mediterrani.
El port, dividit en 4 zones, és un passeig perfecte 
per recòrrer-lo tant de dia, com de nit, cuan 
ensenya la cara més festiva de l’illa amb els seus 
pubs i discoteques.

https://goo.gl/maps/mg1X4bzQLJnpgfYm6
https://goo.gl/maps/485RtjLZcbXrqZvX9
https://goo.gl/maps/xfL6zjYGv4BeEija8
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Centres comercials de l’illa:

En conseqüència del turisme 
han obert diferents centres 
comercials destinats a l’oci i 
les compres, per a turistes, o 
no. 

FAN 
MALLORCA

MALLORCA FASHION 
OULET

PORTO PI CENTRO 
COMERCIAL
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Com afecta el COVID-19 a S’Olivaret?

A l’entrevista realitzada a na Susana Romero se'ns diu 
que l’hotel es mantendrá tancat fins juliol. Temeixen el 
descens de clients per culpa de la por induïda per la 
pandèmia a la població . A més, hauran de mantenir 
mesures de seguretat.
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Com afecta el COVID-19 a S’Olivaret?

Dilluns dia 8 de juny les Illes Balears varen pasar 
a la fase 3. 
Aquesta fase permet l'obertura de locals amb el 
50% de capacitat, també permet les 
consumicions a terrazes amb un forum del 75%.

Es permet l’accés a les barres de 
bars/restaurants sempre que es garantitzi la 
distància de seguretat de 2m.
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*Tota la informació 
del projecte 
(capítols que no 
apareixen a la 
bibliografia 
inclosos) ha estat 
complementada per 
una entrevista a 
Susana Romero, 
directora de l’hotel.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4791

