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Apunt d'història 

Mallorca, illa situada a la mediterrània occidental, ha estat al llarg de tota la història un punt estratègic per
mercaders, pirates i corsaris, navegants de tota mena i civilitzacions que hi han deixat empremta. Els primers
pobladors, vàren deixar els monuments Talaiòtics, també presents a Menorca; les edificacions i
construccions per l'aigua, dels àrabs, de les que encara s'en fan ús; les grans catedrals i cultura actual dels
cristians, etc.  

És una illa amb tant d'encant, que hi han fet estada diversos personatges il·lustres com: George Sand,
Arxiduc Lluís Salvador, Chopain i Robert Graves. 

Caminarem per les dues principals serres de Mallorca, Serra de tramuntana, abrupta i encantadora, i Serra
de Llevant, desconeguda i sorprenent. La Serra Tramuntana 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 i acabarem amb la serra de Llevant, on hi ha menys vegetació però on descobrirem les cales
més amagades de l'illa. 

Itinerari 

Dia 1: 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).  

Dia 2: Ruta de Sa costera. 

Sa costera, és un itinerari costaner de gran bellesa amb espectaculars panoràmiques de la costa nord.
Transitarem des del mirador de ses Barques fins a cala Tuent, passant per la fàbrica d'electicitat. Visita al
torrent de Pareis. 

Serra de Llevant i Tramuntana, Mallorca.

Regió: Mallorca, Illes Balears 
Dificultat tècnica: baixa 
Dificultat física: mitjana-baixa 
Quilòmetres aproximats: 80 
Preu:650€ 
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Dia 3: Barranc de Biniaraix. Una de les meravelles de la serra, fantàstic camí empedrat declarat Bé 
d’interès cultural. (5.00h).  

Dia 4: 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 5: Ruta de les cales verges de la serra de Llevant. 

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

Dia 6: 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. Tornada a Barcelona. 

Preu  

El preu del viatge és de 650€. Hi ha possibilitat de complementar-ho amb els següents suplements: 

Assegurança de cancel·lació de viatge: 30€. L'assegurança s'ha de tramitar com a màxim 7 dies després 
del primer pagament. 

Habitació individual: 150€. Demanar disponibilitat a la organització abans de fer el pagament. 

Inclou: 
-Ensaïmada de benvinguda a l'illa. 
-Mitja pensió de tots els dies, excepte si esteu de trànsit als avions. 
-Allotjament en habitacions dobles amb bany. 
-Guia de muntanya. 
-Personal de suport logístic. 
-Furgoneta de suport. 
-Assegurança d'accidents i responsabilitat civil. 
-Informació d'interès turístic i cultural. 
-Transfer de participants en punts de fuga, en cas de no poder acabar l'activitat. 
-Fruita, barretes energètiques, xocolata i fruits secs.

No inclou: 
-Picnic de ruta 
-Bitllet d'avió. 
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Inscripcions i pagament de reserva 

Les inscripcions es realitzen directament a la web: www.atlasnatura.es. Cal omplir el requadre marró de 
"reserva un viatge". S'obrirà un altre formulari que cal omplir. Un cop envia't, rebreu un e-mail de confirmació 
de plaça. 

Durant el procés d'inscripcó, està detallat el pagament de la bestreta. Cal fer una transferència de 180€ al nº 
de compte: 

ES93 2100 0377 16 0100153497 (Caixa Bank). 
Codi BIC/SWIFT: CAIXAESBBXXX 

IMPORTANT: Indicar Nom i Cognoms al concepte de la transferència i enviar comprovant a la 
organització (info@atlasnatura.es) 

Dues setmanes abans del viatge, es liquidarà el resta de l'import. 

Allotjaments del viatge 

-Hotel el Guia, Sóller. http://www.hotelelguia.com/ 
-Hostal casal d'Artà. http://www.casaldarta.de/

Literatura i música recomanada 

-Tradicions mallorquines: Rayó. M, Sastre. J, Sastre. V, Torrens. S. GR221. Ruta de pedra en sec. Menorca: 
Triangle postals, S.L. 
-Un Raig d’Artenencs. Un Raig d’excursions per Artà. Ajuntament d’Artà. 

Publicacions recomanades per aquesta ruta: 

-Riera, Carme. (1994). Dins el darrer blau. Barcelona: La Butxaca. 
-Sand, George. (1842). Un invierno en Mallorca. Editorial: Edicions 62. 

Música recomanada per aquesta ruta: 

-Antònia Font 
-Maria del Mar Bonet 
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Condicions i cancel·lació 

ATLAS NATURA
Meritxell Gascon Piella 
Nº agència de viatges: AVBAL/690 
N.I.F: 53128019C 
info@atlasnatura.es 
Nº de col·legiada: 13850 Col·legi de llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport (COPLEFC) 

-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. 

-En el moment de contractar el viatge, s'accepten les condicions aquí descrites, al formulari d'inscripció. 

-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, 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. 


