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Les millors rutes de Mallorca

INSCRIPCIONS: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Aquesta serra s’alça del Mediterrani fins a 1400 m. L’aigua ha format les muntanyes calcàries fins aconseguir 
uns paratges, barrancs i pics coberts amb vegetació mediterrània de molta densitat. Transitarem pels camins 
centenaris empedrats, que documenten el passat àrab de l’illa.  

Dia 1: S'atalaia d'Alcúdia. 

Arribada a Barcelona. Benvinguda amb ensaimada mallorquina. Etapa des de l’Ermita de la Victoria, baixar 
pel collet des coll Baix, continuar pel coll de Na Benet, camí des Coll de Ses Fontanelles. (4 h) 
Visita al poble d'Alcúdia, ciutat medieval i enmurallada. 

Dia 2: Ruta de les cales verges de la serra de Llevant. 

Preciosa ruta per les cales verges d’aigües cristalines del Parc Natural. (7h) 

Dia 3: Es caló de Betlem. Ruta per la zona del Parc Natural de Llevant, amb vistes a la costa i finalització al 
poble pintoresc de Colònia sant pere. 

Dia 4: Torrent de Pareis o Cala Tuent. 

Donem dos opcions impressionants i de qualitat: Torrent de Pareis i sa costera.El primer itinerari és un 
fantàstic barranc sec, transitable caminant, amb formacions rocoses increïbles, la joia de les excursions a 
Mallorca. És de dificultat tècnica difícil, i dificultat física baixa. Acaba el seu recorregut a la platja de sa 
calobra. Sa costera, és un itinerari costaner de gran bellesa amb espectaculars panoràmiques de la costa 
nord. Visita al torrent de Pareis. 

Dia 5: Barranc de Biniaraix. Una de les meravelles de la serra, fantàstic camí empedrat declarat Bé 
d’interès cultural. (5.00h) 

Dia 6: Ruta dels camins de l'Arxiduc. L'arxiduc Lluis Salvador, fou l'impulsor de la construcció de camins a 
l'illa, per fer excursionisme (4,5h). Tornada a Barcelona. 

Serra de Llevant i Tramuntana, Mallorca.

Regió: Mallorca, Illes Balears 
Dificultat tècnica: baixa 
Dificultat física: mitjana-baixa 
Quilòmetres aproximats: 80 
Preu:615€ 



Logística i personal
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Activitat realitzada per Tècnics de mitja muntanya titulats per el Ministeri d'Educació. (En cas de ser 
més de 10 participants, 2 guies).

Vehicle de suport durant tots els dies d'activitat. Transport d'equipatge pesat entre un allotjament i una 
altre.

Informació d'interès turístic i cultural.

Assegurança d'accidents i responsabilitat civil.

Telèfon de contacte amb la organització 24h.

Transfer de participants en punts de fuga, en cas de no poder acabar l'activitat o voler realitzar la 
meitat. (Pla A i B).

Activitats a mida per a grups, adaptant nivell tècnic, físic i duració de l'activitat.

El preu inclou: 
-Allotjament en habitacions dobles a Hostal casal d'artà (2 nits) i allotjaments Valldemossa (3 nits) o 
similar. 
-Guia de muntanya. 
-Mitja pensió. No entra pic-nic de ruta. 
-Personal i vehicles de suport. 
-Assegurances d'accidents i responsabilitat civil. 
-Benvinguda a la illa amb típica ensaimada Mallorquina. 

El preu no inclou: 
-Bitllet d'avió (que està al voltant dels 140€ amb maleta per facturar inclosa). 
-Picnic de ruta. 
*POSSIBILITAT D'INVERTIR ORDRE DE LES RUTES SEGONS DISPONIBILITAT D'ALLOTJAMENT. 


