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Programació

Transport 
Aeroport Barcelona el Prat-Eivissa. 

Detall del viatge 

Dia 1: Trobada a l’aeroport de Barcelona el Prat. Inici de ruta. 

Es cubells- Cala Llentrisca- Mirador de Es Vedrà- Sa Pedrera “Atlantis”- Torre des 
Savinar- Cala carbó. 

12 km 600+ 600- 4hores de ruta 

Dia 2: Els encants del sud-est 

Platja d’en Bossa- Torre de Sal rosa- Es cavallet- Torre de ses Portes- Ses Salines- Es 
Codolar- Sa caleta. 

15km; 5-6 hores de ruta. 

Dia 3: Extrem nord de l'illa 

Part A: Portinatx-Far des Moscarter: Portinatx-caló fondo-punta des morcarter-punta des 
gat-punta de sa penya-es racó roig. 

2 hores de ruta 

Part B: a determinar.  

Dia 4: Sortida cap a Formentera 

Pla de la mola: Per el camí de sa Pujada, antic camí considerat bé d’interès cultural, 
gaudirem de maravelloses panoràmiques de la illa. Tornada a Eivissa. 4 hores de ruta. 
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Dia 5: Platges del Nord 

Cala Salada- Cap Nunó- Corral d'en Guillem- Ses Balandres- Cala Sardina ( 14 km) 

Sortirem desde cala salada i realitzarem un ruta de paisatges i vistes espectaculars. 
Vistes de les illes Margalides, de Ses Balandres i Cala Sardina desde els penya-segats de 
dalt. 

Preu: 615€ 

Suplement de 85€ en habitacions individuals. (2 disponibles) 
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Inclou: 
-Allotjament amb mitja pensió. 
-Furgonetes de suport. 
-Guies de muntanya. 
-Assegurança d’accidents. 
-Ferry d'Eivissa a Formentera. 
-Personal de suport. 
-I.V.A 
-Complements alimentàris per ruta: fruita, xocolata, fruits secs, barretes energètiques. 

Pagament 

Reserva de plaça realitzant un ingrés de 180€ al següent número de compte: 
Caixa Bank ES93 2100 0377 16 0100153497 
La liquidació del pagament es realitzarà dues setmanes abans del viatge. La organització us 
avisarà per e-mail i us donarà els últims detalls dels viatge. 
Suplement de 85€ per habitació individual. 

Material personal necessari 

• Motxilla per les caminades 
• Roba esportiva, roba per pluja i d’abric. 
• Gorra 
• Bambes o botes baixes per caminar. 
• Ulleres de sol. 
• Filtre solar. 
• Cantimplora o ampolla d'aigua per les rutes. 
• Banyador 
• Xancletes lligades. 

Material opcional: 
• Bastons de caminar. 
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Les rutes i travesses s’impartiran per Guies de muntanya UIMLA, o tècnics esportius 
titulats per el Ministerio de Educación y Ciencia.  
Atlas Natura es reserva el dret de cancel·lar o modificar les activitats per raons 
meteorològiques o que poden afectar la seguretat del grup. 
Si un/a participant no presenta el nivell requerit o acordat, tant tècnic com físic, Atlas 
Natura podria variar, si fos possible, l’itinerari o programa per a adaptar-se al nivell del 
participant. Així mateix, el guia podrà variar el programa en funció de las condiciones 
meteorològiques o de las condiciones de la muntanya, amb l’objectiu de garantir la 
seguretat. 
Com a últim recurs, en cas que un/a participant no segueixi el nivell físic-tècnic, estipulat 
abans de la contractació, el guia podrà suggerir l’escurçament o eliminació d’algun tram 
de la ruta per a ell. 
El/La participant té la obligació d’informar a Atlas Natura sobre possibles problemes de 
salut, al·lèrgies o malalties cardiovasculars abans de contractar una activitat. 
Atlas Natura, no es fa responsable de malalties prèvies a l’activitat. 
Si es produeix  una baixa fins un mes abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat 
de l’import ingressat. 
Si la baixa es produeix fins 7 dies abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de 
l’import ingressat excepte el 20% de la totalitat de l’import en euros (excepte el transport 
si no està inclòs), en concepte de reserva. 
Si la baixa es produeix fins el dia anterior de la sortida es retornarà el 50% de l’import 
total. 
La no presentació el dia de la sortida representa la perduda total de l’import ingressat. 
L’abandonament de l’activitat per causes personals representa la perduda total de 
l’import ingressat. 
Qualsevol transport amb furgoneta de la organització és gratuït. 
En cap cas es retornarà l’import de bitllets de tren o avió ja emesos.  
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