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Eivissa i Formentera.
Les Illes Blanques. 6 dies
www.bonviure.com
Encetarem la primavera a les Pitiüses, a les Illes Blanques, amb bells racons preservats i zones
d’alt valor natural que et descobrirem, a peu, de la mà del nostre guia local.
Paisatges paradisíacs apartats del soroll i la densitat de turisme, a Eivissa i Formentera, amb
aigües maragdes en una costa que alterna penya-segats i petites cales de sorra.
I un hostal vora la platja, amb habitacions amb vistes al mar.
Et volem fer descobrir les Pitiüses més autèntiques a peu…t’animes?

PUNTS FORTS


Descobrirem l’Eivissa i la Formentera dels grans paisatges sense urbanitzar -existeixen i en
són molts-.



Caminarem per senders entre pinedes que voregen cingles espatarrants sobre una
immensitat que oscila entre el turquesa i blau cobalt. A on? A Portitxol, sa Galera, es
Moscarter,….i al final del dia el beure arran de mar amb els peus a la sorra veient com els
malves es fonen amb els roses.



Allotjament en preciós indret arran de mar i platja amb totes les habitacions amb vistes al
mar.



Tindrem un guia illenc bon coneixedor de totes les Balears.



Amb la tranquil·litat de la primavera, sense el soroll ni el turisteo habitual, temps tranquil
per conèixer l’ànima de les Pitiüses, les seves tradicions, cançons, menjars… Flaons,
Borrida de Rajada, Cocarrois de Bledes, Magdalenes de pagès, vins de Portmany, licors
Eivissencs d’herbes…tot un món de gustos en què el món oriental dels antics musulmans
es barreja bé amb la cuina d’origen català i peninsular.



I per ambientar-vos, no deixeu d’escoltar els “Uc” un grup mític de musica de l’illa:
https://www.youtube.com/watch?v=qMvcprhIrIk
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DIA A DIA
Dia 1, 27/03. Vol a Eivissa i Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.
Vol a Eivissa, a on arribem de bon matí. Trasllat a l'hotel per deixar l'equipatge i tot seguit trasllat a
Platja d’en Bossa i recorregut costaner pel Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.
Passarem vora torres de defensa com la Torre de sa Sal Rossa i la Torre de Ses Portes i
caminarem per platges d’arena blanca i fina i aigua neta de color turquesa com la Platja d’es
Cavallet i la Platja de Ses Salines.
Distància aproximada de 9 km. Desnivell aproximat +200m i -200m.
Sopar de benvinguda a l’hostal amb el guia.
Dia 2, 28/03. Cap Negret, Punta de Sa Galera i Cim de Puig Nunó.
Després de l’esmorzar, trasllat amb mini bus a Cap Negret.
Excursió per paisatges sorprenents de la costa eivissenca. Passarem per la fotogènica Punta de
Sa Galera, visitarem la cova considerada “l’Altamira Pitiussa” degut a les seves pintures de l’edat
de Bronze, i des del cim del Puig Nunó podrem veure l’illot de sa Conillera.
Distància aproximada de 12 km. Desnivell aproximat +500m i -500m.
Retorn a l’hostal amb mini bus.
Sopar lliure. El mateix Hostal i establiments de la zona ofereixen diferents opcions que es
detallaran més endavant.
Dia 3, 29/03. Illa Blanca – Penyal de s’Aguila- Port de Sant Miquel.
Després de l’esmorzar, trasllat amb mini bus a Illa Blanca.
Fent un símil ciclista, dia per fer “l’etapa reina” a la zona d’Eivissa coneguda com “Es Amunts”
degut al seu relleu irregular. Baixarem cap a la caleta verge i pintoresca des Portitxol, per
seguidament pujar per un tirany vora penya segats cap a Illa Blanca i passar a prop del Penyal de
s’Àguila, zona coneguda arreu de l’Illa per les seves vies d’escalada. Prosseguirem fins arribar a la
Torre des Molar i acabarem al Port de Sant Miquel.
Distància aproximada de 12 km. Desnivell aproximat +700m i -900m.
Retorn a l’hostal amb mini bus. Sopar lliure.
Dia 4, 30/03. Formentera. Cala Saona- Torre de La Gavina - Els escars de la Pedrera i l’Estany des
Peix.
Dia per visitar la “Pitiussa menor”. Caminarem uns 30’ fins al Port on agafarem el Ferri que va a
Formentera.
Al port de la Savina ens esperarà un mini bus que ens traslladarà a Cala Saona que ens acollirà
amb les seves aigües d’un blau màgic. Farem un recorregut costaner amb espectaculars vistes a
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l’Illa d’Es Vedrà, passarem per la Torre de La Gavina i ja dins el Parc Natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera, els escars de la Pedrera i l’Estany des Peix ens atraparan amb les seves
particularitats.
Distància aproximada de 10 km. Desnivell aproximat +100m i -100m.
Tornarem amb Ferri a Eivissa i desfarem el retorn a peu a l’hostal. Sopar lliure.

Dia 5, 31/03. Portinatx- Far des Moscarter - Cala d’en Serra.
Després de l’esmorzar, trasllat amb mini bus a Portinatx. Temps per una de les millors rutes de
l’illa combinant costa i paisatges interiors. Farem visita obligada al Far des Moscarter, un dels més
alts i peculiars a tot l’estat. Passarem per la Cala d’en Serra i si el temps ho permet els més valents
podran donar-se un banyet.
Distància aproximada de 8 km. Desnivell aproximat +250m i -250m.
Després trasllat o bé a la Torre d’en Valls des de la qual tendrem unes vistes espectaculars a
Tagomago o al Poblat defensiu de Balàfia declarat “Conjunt Històric de les Balears”.
Distància aproximada de 3 km i entre 50 i 100 metres de desnivell (depenent de la ruta).
Retorn a l’hostal amb mini bus. Sopar de comiat.
Dia 6, 01/04. Cala Bassa – Torre d’en Rovira – Platges de Comte. Torre des Savinar. Vol de
retorn.
Després de l’esmorzar anirem en minibús fins a Cala Bassa des d’on farem un recorregut vora el
litoral del sud-oest amb vistes als Illots de Sa Conillera, s’Illa des Bosc, s’Espartar i ses Bledes
conjunt que conforma la Reserva Natural dels Illots de Ponent. Passarem per la Torre d’en Rovira i
acabarem a les Platges de Comte.
Distància aproximada de 6 km. Desnivell aproximat +125m i -75m.
Tornarem a agafar el mini bus per un petit trasllat i finalment no podríem marxar sense visitar la
Torre des Savinar, amb vistes magnifiques i de primer pla d’es Vedrà i es Vedranell, els illots més
icònics d’Eivisssa i envoltats de misticisme. Amb sort les llums de l’horabaixa arrodoniran aquest
moment.
Distància aproximada de 3 km. Desnivell aproximat +100m i -100m.
Trasllat a l'hotel per recollir l’equipatge i tot seguit cap a l’aeroport d’Eivissa . Vol de retorn.
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
NIVELL
De mitjana, 330m de pujada i 350m de baixada diaris. Un dia amb desnivell de pujada de +700m i
de baixada de -900m. Entre 9 i 12 km diaris. Veure detalls de desnivells diaris en el Dia a dia.
Senderisme per camins fàcils i traçats, sense dificultat tècnica, amb algun tram prop de la costa
més rocós.
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.
PREUS
778 € sense vols
853 € amb vols i sense taxes
Suplement per habitació individual : 100 € (places limitades, si us plau, consulta’ns disponibilitat).
Nombre mínim de participants: 8
Nombre màxim de participants: 17
INCLOU
Els vols d’anada i tornada directes entre Barcelona i Eivissa, sense taxes (NOMÉS PER L’OPCIÓ
AMB VOLS INCLOSOS, places amb vols inclosos limitades, consulta’ns disponibilitat).
Allotjament i esmorzar de tots els dies (5 nits).
El primer sopar.
El guia titulat de muntanya de Bonviure durant tota l’estada.
Els dos transferts entre l’aeroport i l’allotjament, a Eivissa.
El transport privat per fer les excursions a Eivissa.
El transport privat a Formentera.
El transport de bagatges.
El trajecte en ferry d’anada i de tornada a Formentera.
Assegurança d’accidents a muntanya.
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Assegurança bàsica de viatge i trekking.
Tastet de productes locals.
Direcció i gestió tècnica del viatge.
L’IVA.
NO INCLOU
Les taxes aèries 25 € a 04/12/2020
Quatre sopars, un d’ells el de Cap d’Any
Els pícnics de migdia, que podràs comprar al establiments propers a l’allotjament.
El transport entre l’allotjament i el Port o la Ciutat Vella d’Eivissa.
Tot el no especificat en l’apartat “Inclou”.
ALLOTJAMENTS
En hostal a Eivissa, a la platja, en habitacions dobles amb bany.
Si voleu més informació sobre els allotjaments, no dubteu en consultar-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. Es necessari que en consulteu la cobertura clicant aquí.
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). Es necessari
que en consulteu la cobertura clicant aquí.
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.
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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’ingrés, envieu un e-mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos que
l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment. Finalment quan arribin les dates del
viatge, a través del vostre correu electrònic rebreu 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, inclús amb places inferiors a les mínimes. Si
vols, pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva, demanantnos-ho. Per la realització d’aquest viatge es necessita un grup mínim. En cas de no arribar a aquest
mínim, o per alguna causa de força major, l’agència podrà a anul•lar el viatge fins a 20 dies abans
de la sortida, en aquest cas reemborsaríem al participant el total de les quantitats prèviament
abonades a Bonviure.
En cas de cancel·lació per part del clinet s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per reduir al
màxim les despeses qeu se’n puguin derivar. Consulteu les condicions general de contractació.
“Segons l’article 157 del Reial Decret Legislatiu 1 / 2007 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general per a la defensa dels consumidors i usuaris 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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