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Vine  a  redescobrir  una  illa  que  semblava  ja  coneixies,  però  que  encara  amaga  molts
d’indrets que et captivaran.

Vistes que tallen  la  respiració,  paisatges verges,  platges  i  racons únics  t’esperen a “Sa
Roqueta”.

Si barregem Tramuntana i Menorca tenim el paisatge d’aquest viatge. Precioses muntanyes
i cales paradisíaques. Cinc espais naturals protegits més el P.N. de l’illa Cabrera que son la joia
desconeguda de la gran balear per poder gaudir-la fent senderisme.

Punts Forts
Descobrirem la Mallorca menys coneguda, la dels racons petits no tan publicitats.

Caminarem per rutes que fugen de ser les clàssiques i típiques de l’Illa. Petites muntanyes amb
panoràmiques espectaculars, caletes a indrets únics amb aigües tranquil·les i netes. Tot això
ho trobarem a Formentor, La Victòria, Llevant i Migjorn.

Anirem a Cabrera, l’illa deshabitada més gran de la Mediterrània, declarat Parc Nacional Marítim
Terrestre.

Fora de Tramuntana, la Mallorca menys coneguda té grans paisatges lluny d’urbanitzacions.
Aquests és l’objectiu del viatge,  donar a conèixer un relleu de muntanya i  costa espatarrant
enfilant amb bonics senders un país totalment desconegut.

Dos allotjaments amb caràcters diferents; un enclavat al centre històric d’una antiga capital de
l’imperi Romà com és Alcúdia i l’altre a l’extrem sud est de l’Illa amb les millors platges de sorra
blanca a 10 minuts.

Tindrem un guia illenc bon coneixedor de totes les Balears.

Gaudirem del l’Illa a la tardor, lluny dels mesos més carregats de turistes i comptarem amb una
època més benèvola per passejar, fora de la calor de l’estiu.

Frit de marisc, trempó, vi de Mortitx o unes Herbes Dolces ens arrodoniran l’estada.
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Dia a Dia
Dia 1, 3/10. Vol a Mallorca. Pel Nord de la Badia de Pollença, Es Colomer, Es Fumat i Cala
Engossalba.

Vol al matí i trobada a l’aeroport de Mallorca amb el guia de Bonviure.

Trasllat amb mini bus per creuar l’illa fins al Coll de sa Creueta, aturada al Mirador d’es Colomer
per gaudir de l’espectacularitat dels espadats que cauen a la mar i tot seguit trasllat al pàrquing
de les Cases de Cala Murta.

Primera  ruta  per  l’extrem  Septentrional  de  l’illa.  Pujada  a  en  Fumat  per  observar  les
panoràmiques cap a la Badia de Pollença. Baixada i aturada a Cala Engossalba, raconet idíl·lic
per  poder fer  el  primer banyet  del  viatge.  Tornada a la  carretera i  possible  visita  al  Far  de
Formentor.

Ruta d’uns 7 km aproximadament amb un desnivell de 400 metres positius i negatius.

Trasllat a l’allotjament de les tres primeres nits, a Alcúdia.

Sopar de benvinguda amb el guia.

Dia 2, 4/10. Península d’Alcúdia, Talaia d’Alcúdia 446m.

Avui farem una ruta per la Península d’Alcúdia, pujarem al punt més alt, la Talaia d’Alcúdia que
amb els seu 446 metres sobre el nivell del mar es proporcionarà vistes de les dues Badies i amb
un dia clar inclús de l’illa de Menorca.

Ruta d’uns 11 km aproximadament amb un desnivell positiu de 500m i negatiu de 600m.

Retorn a l’allotjament.

Sopar lliure.

Dia 3, 5/10. Parc Natural de Llevant: Mirador del Puig de Sa Creu, Ermita de Betlem i Betlem.

Trasllat al Parc Natural de la Península de Llevant. Pujarem cap al Mirador del Puig de Sa Creu
des d’on dominarem tota la Badia d’Alcúdia. La ruta ens portarà a passar per l’Ermita de Betlem
que data del 1805 i és una mostra de la llarga tradició eremítica a l’illa. Continuarem en descens
fins al petit nucli de Betlem, allà i haurà diverses opcions per poder gaudir d’un bany abans del
retorn a l’allotjament d’Alcúdia.

Ruta d’uns 10 km aproximadament amb un desnivell positiu de 250m i negatiu de 500.

Sopar lliure.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



3 – 9 octubre 2021
L’altra Mallorca.
Parcs de Llevant, Illa de Cabrera, Talaia d’Alcúdia, etc
www.bonviure.com

Dia  4,  6/10.  Parc  Natural  de  Llevant:  cala  Torta,  cala  Mitjana,  s’Arenalet  d’es  Verger  o
d’Albarca, Torre d’Albarca, Cala Mitjana.

Dia especialment preciós degut al paisatge espatarrant de costa, penya-segats, bosc i reguitzell
de cales verges on poder banyar-se. Les aigües clares de S’Arenalet  junt amb el marc dels
cingles de la talaia Moreia donen aquest camí l’oportunitat de gaudir d’un dels millors racons de
les Balears. Un cop acabada l’excursió trasllat a la Colònia de Sant Jordi on passarem les tres
darrers nits.

Ruta d’uns 12 km aproximadament amb un desnivell positiu de 400m i negatiu de 400m.

Sopar lliure.

Dia 5, 7/10. Illa de Cabrera.

Trasllat a peu fins al Port on agafarem una barca per anar fins a Cabrera, l’illa deshabitada més
gran de la Mediterrània. Al 1991 fou declarat tot l’arxipèlag Parc Nacional Marítim Terrestre,
aquest amaga mil històries que valen la pena ser conegudes. Farem una excursió en barca per
veure l’illa des del mar i una petita ruta per l’illa i tindrem temps lliure per descansar i fer un bany
a les seves riques aigües preuades a tota la Mediterrània.

Retorn amb barca.

Sopar lliure.

Dia 6, 8/10. Banys a Llevant: Cala Magraner, Cala Barques, Cala Falcó i s’Estany d’en Mas.

Ruta pel Llevant mallorquí, on podrem gaudir de cales de sorra blanca i aigües turqueses. El
terreny ens demandarà estones de concentració  degut  a  la  seva irregularitat  i  a  la  trobada
constant de roques, però l’esforç es veurà recompensat amb Cala Magraner, Cala Barques, Cala
Falcó i acabarem a s’Estany d’en Mas, racons tots ells idíl·lics per poder banyar-se.

Ruta d’uns 13 km aproximadament amb un desnivell positiu i negatiu de 200 metres.

Trasllat a l’allotjament

Sopar de comiat amb el guia.
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Dia 7, 9/10. Far de Ses Salines, Caló des Màrmols, s’Almunia i és Caló des Moro.

Sortida costanera des del Far de Ses Salines passant pes Caló des Màrmols amb aturada per
nedar i arribant a s’Almunia i és Caló des Moro, indrets que no ens deixaran indiferents.

Ruta d’uns 10 km aproximadament amb un desnivell positiu de 200m i negatiu de 150m.

En acabar, trasllat a l’aeroport per agafar el vol de tornada.

* Alguns dels itineraris anteriors podrien veure’s afectats per canvis de darrer moment en la normativa que
regula l’accés als espais naturals de l’illa. Per tant, Bonviure es reserva el dret de fer canvis en el programa
per aquesta causa, aliena a la nostra voluntat.

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.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



3 – 9 octubre 2021
L’altra Mallorca.
Parcs de Llevant, Illa de Cabrera, Talaia d’Alcúdia, etc
www.bonviure.com

FITXA TÈCNICA
Preus

859€ sense vols
899 € amb vols i sense taxes

Suplement  per  habitació  individual  :  160 € (places  limitades,  si  us  plau,  consulta’ns
disponibilitat).
Suplement grup entre 8 i 12 participants: 55€

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

 Els vols d’anada i tornada directes entre Barcelona i Mallorca, 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.

 Allotjament i esmorzar de tots els dies (6 nits).
 El guia titulat de muntanya de Bonviure durant tota l’estada.
 Els dos transferts entre l’aeroport i l’allotjament.
 El transport privat per fer les excursions a Mallorca.
 El transport de bagatges.
 La excursió en vaixell a Cabrera.
 Assegurança d’accidents a muntanya.
 Assegurança bàsica de viatge i trekking.
 Tastet de productes locals.
 Direcció i gestió tècnica del viatge. Assessorament tècnic i del material a portar.
 L’IVA.

No Inclou

 Les taxes aèries (26€ en data 22/12/2020).
 Els sopars de totes les nits (6 nits).
 Els pícnics de migdia, que podràs comprar al establiments propers a l’allotjament.
 Tot el no especificat en l’apartat “Inclou”.
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Nivell

De mitjana,  350m de pujada i  375m de baixada diaris.  Un dia  amb desnivell  de  pujada de
+500m, dos amb desnivells de baixada de -500m i un de -600m. Entre 7 i 13 km diaris. Veure
detalls  de  desnivells  diaris  en  el  Dia  a  dia.  Senderisme per  camins  fàcils  i  traçats,  sense
dificultat tècnica, amb alguns trams pedregosos.

Material

 BBotes 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

Tres nits a Alcúdia, en hotel familiar amb història però instal.lacions renovades, al centre de la
població. En habitacions dobles amb bany.
Tres nits a Colònia Sant Jordi, en hotel renovat i còmode, amb piscina i a prop de la platja. En
habitacions dobles amb bany.

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.
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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.

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.

GC-1829
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