
20 – 26 Setembre 2021

Menorca, Reserva de la Biosfera,
Senderisme entre les millors platges i 
el Camí de Cavalls.
www.bonviure.com

Un sender preciós que voreja tota l’illa, enfilant cales maragda, penya-segats espectaculars,
boscos perfumats i platges cristal·lines. Ens donarem una setmana de regal per fer de Menorca
un paradís pels sentits. Caminades i banys gustosos. Una proposta irresistible !!

Bons i senzills allotjaments, en hostal i hotel petits amb piscina, en habitacions dobles, a
Ses Salines-Fornells i a Ciutadella-Cala Bona, a prop del mar..

Punts Forts
Senders espatarrants que porten a cales meravelloses i solitàries seguint el Camí de Cavalls en
aquesta deliciosa illa de la Mediterrània Reserva de la Biosfera.

Dos bons i senzills allotjaments amb piscina ubicats a prop del mar.

Bon equilibri entre senderisme+banys a la platja+descans+festes i noves amistats+allotjament
que fan d’aquest viatge unes gustoses vacances.

Guia de Bonviure durant tota l’estada, amb el nostre estil habitual. L’experiència dels guies de
Bonviure que fa més de 20 anys que realitzen aquest viatge, bons coneixedors dels diferents
atractius  de  l’illa:  natura,  cultura,  gastronomia,  platges,  postes  de  sol,  racons  i  raconets,
restaurants…

Preu econòmic.
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Dia a Dia
DIA 1, 20/09. Vol a Mahó. Talatí de Dalt i Fornells.

Vol a Mahó, a on arribem al matí. Trasllat i visita al Talatí de Dalt, una de les joies megalítiques
de l’illa.

Trasllat al nostre hotel de les tres primeres nits, a Ses Salines-Fornells, a la costa nord de l’illa.

Temps per instal·lar-nos i fer una passejada, fer un banyet pels voltants,…abans d’anar a sopar.

Primera nit a Ses Salines- Fornells.

DIA 2, 21/09. De Fornells a Binimel·là.

Sortirem a peu del nostre allotjament i seguirem una preciosa etapa del Camí de Cavalls fins a
la Platja de Binimel·là.  Serem feliços en les platges i  penya-segats de Sanitja,  Ferragut, cala
Mica, Cavalleria, Binimel.là … un reguitzell d’ocasions pels bany ens temptaran a cada cala. A la
tarda ens recollirà el nostre mini bus, que ens durà al Cap de Cavalleria, l’extrem més al nord de
l’illa, amb el seu far i el seu paisatge panoràmic de la costa nord.

Segona nit a Ses Salines- Fornells.

Uns 10km de recorregut. Desnivells aproximats +250m -250m

DIA 3, 22/09. De Els Alocs a Cala Pregonda i la Punta de Pregondó.

Una de les etapes més boniques i salvatges del Camí de Cavalls. En un curt trànsfert en mini
bus ens posarem al Pla de Sa Font, des d’on anirem a peu travessant boscos mediterranis fins a
la Cala de Els Alocs. Des d’aquí remuntarem per la Marina del Mig,  sempre amb excel·lents
vistes al mar per tornar a baixar cap a la bonica Cala en Calderer, on els banys en la seva platja -
una de les més solitàries de l’illa- seran irresistibles. Continuarem resseguint la costa i farem
parada a la feréstega Cala Barril.  Darrers banys del  DIA a la preciosa Cala Pregonda.  Final
d’etapa passant per la Punta de Pregondó i arribant fins a Binimel·là, a on ens espera el nostre
transport que en durà de tornada a Ses Salines- Fornells.

Darrera nit a Ses Salines- Fornells.

Uns 10km de recorregut. Desnivells aproximats +300m -300m

DIA 4, 23/09. De Cala Morell a Cala Pilar.

Esmorzar i curt trasllat a Cala Morell, a la costa nord. Abans de començar a caminar, visitarem
la  sorprenent  Necròpolis  de  Cala  Morell.  Inici  del  camí  passant  pel  grandiós  Codolar  de
Biniatram i per les petites i delicades cales de Ses Fontetes on un reguitzell de barraques de
pescadors i la seva font en fan agradable el pas. Seguirem per l’emblemàtica cala d’Algaiarens
sempre preciosa i reprendrem el camí enmig d’un ufanós bosc de pins i alzines, el Pinar de Son
Angel, en plena zona de La Vall, fins a Cala Pilar , un referent preciós en el paisatge al nord de
l’illa.
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Després dels darrers gustosos banys del dia, trasllat a Cala Bona-Ciutadella, al nostre hotel de
les 3 següents nits.

Uns 14km de recorregut. Desnivells aproximats +300m -300m

DIA 5, 24/09. Son Saura- Cala en Turqueta- en barca a Cala Trebalúger- Binigaus.

Després de l’esmorzar, trasllat a Son Saura. Des d’allà començarem a gaudir, a peu, de cales
polinèssiques d’un blanc turquesa que fereixen els ulls,  una lluminositat tropical  en mig del
Mediterrani. Caminant per Talaier, i fins a Cala en Turqueta, a on agafarem una barca que ens
durà fins a Cala Trebalúger. Així podrem tenir una visió diferent del paisatge, des del mar, Cala
Macarella i Macarelleta, Galdana, Mitjana…fins a Cala Trebalúger. Continuarem a peu, fins les
delicioses platges de Binigaus, passant per la Cala Escorxada, Fustam i un paisatge de costa
embadalidor. De Binigaus, curt trànsfert de tornada a Ciutadella.

Segona nit a Cala Bona- Ciutadella.

Uns 12km de recorregut. Desnivells aproximats +200m -200m

DIA 6, 25/09. De Son Xoriguer a Son Saura.

Després de l’esmorzar, curt trasllat a Son Xoriguer. De cala a cala, gaudint un DIA més del plaer
dels camins de ronda i aquestes aigües blaves que et captiven la mirada: cala Parejals, Cala de
Son Vell, Pesquera des Comte, Son Saura, … i un petit racó màgic, la Cova dels Pardals. Temps
per banyades i a la tarda trasllat en mini bus a Ciutadella.

Tarda lliure a Ciutadella.

Darrera nit a Cala Bona-Ciutadella.

Uns 7km de recorregut. Desnivells aproximats +150m -150m

DIA 7, 26/09. De Es Grau al Cap de Favàritx. Vol de tornada.

Ens acomiadem de Menorca de la millor de les maneres…bonic tram entre Es Grau i el Far de
Favàritx  i  les  seves  precioses  platges  de  Cala  Presili  i  Cala  Tortuga.  Caminarem  pel  Parc
Natural de S’Albufer des Grau i la costa de Sa Torreta, Cavaller i Tamarells.

Trasllat a l’aeroport de Mahó i vol de tornada.

Uns 9km de recorregut. Desnivells aproximats +200m -200m

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es
reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol
altra causa així ho requereixen.
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FITXA TÈCNICA
Preus

799€ sense vols
899€ amb vols i sense taxes

Suplement grup entre 8 i 12 participants: 55€

Suplement  per  habitació  individual  totes  les  nits  :  130€  (places  limitades,  si  us  plau,
consulta’ns disponibilitat).

Nombre mínim de participants: 8
Nombre màxim de participants: 17
La mida màxima del grup dependrà de la normativa Covid vigent durant els dies del viatge.

Inclou

 El vol anada i tornada Barcelona-Mahó-Barcelona, sense taxes (només per l’opció amb
vols inclosos, places amb vols inclosos limitades, consulta’ns disponibilitat). Vols amb
equipatge de mà i maleta facturada inclosa.

 L’allotjament i esmorzar de tots els dies (6 nits).
 El guia titulat de muntanya de Bonviure durant tota l’estada.
 Tots  els  transports  necessaris  per  realitzar  totes  les  activitats  indicades  en  el

programa, excepte un trajecte de bus el Dia 6. En mini bus privat.
 Els transferts des de i a l’aeroport del Dia 1 i Dia 7.
 El viatge en barca del Dia 5.
 Tastet de productes locals.
 Assegurança d’accidents a muntanya.
 Assegurança bàsica de viatge i trekking.
 Direcció i gestió tècnica del viatge. Assessorament tècnic i del material a portar.
 L’IVA

No Inclou

 Les taxes aèries (26€ a 30/11/2020).
 Els pícnics, que podrem comprar fàcilment al poble o al mateix allotjament amb un cost

mig de 4-6€ al dia.
 Els sopars (els podreu triar entre diferents restaurants amb preus de 15 -20€).
 Un trajecte en bus públic el Dia 6 (uns 2-3€).
 Les entrades a museus, monuments, jaciments prehistòrics, etc.
 Tot allò no especificat en l’apartat “Inclou”.
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Nivell

Desnivells poc importants màxim en una jornada: + 300 m – 300 m. Recorregut màxim en una
jornada: 14 km. Camins generalment ben perfilats a voltes pedregosos. Seguirem generalment
el GR Camí de Cavalls.

Material

 Botes de senderisme.
 Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
 Barret, ulleres de sol.
 Pals per caminar, recomanats.
 Banyador, tovallola i xancletes.
 Motxilla  petita  i  bossa  de  viatge  on  podreu  posar  la  resta  de  la  roba  i  objectes

personals.

Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material.

Allotjaments

A Fornells- Ses Salines en hostal familiar en habitacions dobles amb bany. Amb piscina. A prop
del mar.

A Ciutadella- Platja Gran en hotel familiar en habitacions dobles amb bany. A pocs metres de la
platja i a 10-15 minuts a peu del centre de Ciutadella. Amb piscina.

Si voleu més informació sobre els allotjaments no dubteu en demanar-nos-ho.

A  l’hora  de  compartir  habitació  òbviament  es  prioritzaran  les  preferències  personals  de  compartició
(parelles, amics/gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). Si no hi ha cap preferència
d’aquesta mena, el guia buscarà el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la
distribució, podent-se donar el cas d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.

Assegurances

Bonviure  inclou,  en  aquest  viatge  una  assegurança  d’accidents  en  muntanya,  que  cobreix
únicament els primers auxilis i  trasllat de l’accidentat  a un centre hospitalari  o mèdic (amb
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident,  primer abonant els
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses
per l’assegurança.

En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant). 

Si  voleu  ampliar  l’assegurança,  nosaltres  us  ho  podem  gestionar:  consulteu-nos  les
assegurances que us podem oferir.
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Igualment,  si  esteu  interessats  en  contractar  una  assegurança  de  cancel·lació  del  viatge,
Bonviure us la pot proporcionar. Per tal que tingui validesa legal,  cal que ens la sol·liciteu al
mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta o com a màxim 4 dies més tard.

Reserves
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.

Per telèfon trucant al 93 823 0527 o bé al 626 887 243.

Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com 

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest
viatge.

Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un
ingrés d’una bestreta de 80 € per persona al compte corrent que us indicarem.

Fet l’ingrès, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment,  aproximadament un mes
abans de la data de sortida. Quan ens apropem a la data del viatge, rebreu per mail les últimes
informacions com el lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu
etc.

A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. si vols,
pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. Per la realització d’aquest
viatge és necessita un grup mínim. En cas de no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força
major, l’agència podrà a anul·ar el viatge fins a 20 dies abans de la sortida, quan el viatge és de més de 6
dies,  i  10 dies abans de la sortida  quan el  viatge  és de 2 a 6 dies.  en aquest  cas reemborsaríem al
participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure.

En cas de cancel·lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per reduir al màxim
les despeses que se’n puguin derivar. Consulteu les condicions generals de contractació.

Segons el reial decret–llei 23/2018, els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fins a 20
dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, inclòs el cost de carburant, les
taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.
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