CAMÍ DE CAVALLS DE MENORCA

TURISME ACTIU: senderisme

Aquesta ruta us permet descobrir l’illa pel Camí de Cavalls, recorrent la bonica costa
menorquina i endinsant-vos per llocs de bellesa a l’interior. El Camí de Cavalls, construït
el 1330, és un camí que s’utilitzava per defensar la costa de Menorca. S'ha utilitzat com
pas per comunicar tota l'illa. Avui dia, després de moltes reclamacions de la població
local, i gràcies als treballs de recuperació que s’han fet, el camí s’ha convertit en un camí
públic que dóna tota la volta a l’illa.

PROGRAMA
Dia 1. Arribada
Arribada a Menorca. Trasllat de l’aeroport/ o port a l’hotel de Maó (opcional) on
passareu la primera nit a Menorca.
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Dia 2. Far de Favaritx – Es Grau – Maó
Distància : 8km o 20 km si continueu fins a Maó.

Al matí, trasllat al far de Favaritx. L’itinerari d’avui recorre la Reserva Natural de
l’Albufera des Grau, declarada Reserva de la Biosfera. La caminada s’inicia en el
paisatge lunar del cap Favaritx, amb vistes espectaculars sobre la costa
accidentada i les cales verges. El camí desemboca a la platja de Tortuga, un lloc
perfecte per nedar una estona. Des de la platja de Tortuga el camí gira cap a
l’interior i a través del camp menorquí, on les construccions típiques de secà es
troben en perfecta harmonia amb els camps verdosos. A la cala de Sa Torreta, la
platja de sorra prístina i les dunes circumdants són el lloc preferit de moltes aus
migratòries. El camí segueix ara pel canal que uneix la llacuna de l’Albufera amb
el mar. Arribada a l'hotel de Maó.

Dia 3. Cala en Porter – Sant Tomàs
Distància: 16,5km
Trasllat a Cala en Porter. Començarem la nostra ruta a Cala en Porter per arribar
a la platja de Son Bou, la més gran de l’illa, on trobarem una basílica
paleocristiana i un sistema dunar de gran valor ecològic. Ens dirigirem cap a
l’interior per trobar els horts de Prat de Son Bou i la llacuna de Ses Canessies, la
més important després del Parc Natural. Arribada a Sant Tomàs.
Dia 4. Sant Tomàs – Cala Galdana
Distància: 12 km
La caminada d’avui es coneix com la ruta els barrancs, perquè travessarem els
barrancs més importants i espectaculars de l’illa. Sortim de l’hotel per creuar la
platja de Sant Tomàs i Sant Adeodat i ens dirigim a la platja de Binigaus. Al
començament de la nostra excursió podem visitar les coves d’Es Coloms.
Recorrerem les terres de conreu de Binigaus, els barrancs de Trebalúger i Es
Calafat. Després continuarem fins a la idíl·lica Cala Mitjana que precedeix el racó
verge de Cala Mitjaneta. Al barranc d'Algendar de Cala Galdana, veurem
diversitat d'aus i explorarem coves i grutes, abans d’arribar al nostre destí.
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Dia 5. Cala Galdana – Son Saura beach
Distància: 10km
Avui és un dels dies més espectaculars de la nostra travessia, recorrent les cales
turqueses de Menorca. Comencem la caminada a Cala Galdana per arribar a Cala
Macarella i Macarelleta, on moltes espècies aquàtiques conviuen entre les canyes
de Santa Anna. Després, creuant boscos d’oliveres i ginebre arribarem a les
dunes de la paradisíaca platja de Cala en Turqueta. Al llarg del recorregut,
passarem per zones protegides amb zones rocoses que s’entrecreuen per
barrancs i cales. Abans d’arribar a Son Saura, preneu-vos un temps per relaxarvos a Cala Talaier gairebé el paradís. Trasllat des de Son Saura a l’hotel de
Ciutadella.

Dia 6. Cala Morell – Els Alocs
Distància: 16,5km
Trasllat al punt d’inici de la caminada. El tram actual ens conduirà per una zona
costanera rocosa, on podrem veure algunes aus rapinyaires que volen baixes i les
ovelles que ens miren amb estranyesa. Ens trobarem amb alguns hipogeus o
passatges excavats, cisternes subterrànies i una creu en record de l’enfonsament
del Genral Chanzy. El sistema dunar mostra una vegetació endèmica molt densa.
Al Pla de Mar, descobrirem una mina i un tram pedregós. Al llarg del sender,
creuarem zones boscoses habitades per ocells i mamífers. Continuarem fins a la
platja dels Alocs. Trasllat a Port Fornells on passarem la nit.
Dia 7. Port Fornells - Binimel·là – Port Fornells
Distància: 15km
Avui passarem per una de les zones de Menorca més ben conservades i
salvatges. Trasllat a la platja de Binimel·là per iniciar la caminada que travessa
platges de dunes com Cala Mica, Cavalleria i Tirant. Passarem les platges de
Fornells i arribarem a Port Fornells on podrem admirar la basílica paleocristiana
formada pel segle VI del Cap des Port i la zona humida de Ses Salines.
Allotjament a Port Fornells.

Dia 8. Sortida
Dia lliure i trasllat a l’aeroport o al port (opcional).
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el més destacat
• S’Albufera des Grau, Reserva de la Biosfera
• La naturalesa verge de Menorca
• Aus migratòries i rapinyaires
• Les aigües turquesa i cristal·lines del Mediterrani
• El camí històric del Camí de Cavalls
• Ciutadella

HOTELS PREVISTOS
Hotel Capri 4* (2 nights), Maó
www.artiemhotels.com/es/capri
Aparthotel Hamilton Court 3*, Sant Tomàs
www.hamiltoncourt.com
Hotel Audax 4*, Cala Galdana
www.artiemhotels.com/audax-cala-galdana/
Hotel Menurka 2*, Ciutadella
www.hostalmenurka.com
Hostal Port Fornells (2 nights) 2*, Fornells
www.hostalportfornells.com
*Els hotels són un exemple i poden variar segons la disponibilitat.

Més informació
Idiomes: Tota la informació disponible en Català, Castellà, Anglès, Francès,
Alemany i Holandès.
Edat mínima recomanable: Infants a partir de 10 anys, acostumats a fer esport
Dificultat: Mitjana (3 de 5)

Transport
L'aeroport de Menorca està situat a uns 4,5 quilòmetres al sud-oest de la capital de l'illa,
Maó. Es troba dins dels límits de la ciutat tant de Maó com de Sant Lluís; i no gaire lluny
de l’illa de Mallorca.
Detalls del programa
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Sortides tots els dies de l’1 d’abril al 15 de novembre
Preu
Preu: 875€ persona/habitació doble
Suplement habitació individual: 305€
Suplement Agost: 75€ per persona
Suplement trasllats privats aeroport
• Aeroport a Maó (màxim 4 pax): 55€
• Port Fornells fins a l'aeroport (màxim 4 pax): 115€
El preu inclou:
• reunió de benvinguda amb un guia de l’illa
• allotjament B&B (hotels de 3 i 4 estrelles i 2 hotels rurals)
• 2 sopars (Port Fornells)
• trasllats des dels punts de sortida o d’arribada, tal i com es detalla al programa
• un mapa general de Menorca i un mapa diari
• tota la informació turística sobre la ruta
• el transport de maletes entre hotels
• un número de telèfon en cas de problemes
El preu no inclou:
• vols
• begudes
• qualsevol activitat o servei no detallat al programa
• trasllat de / a aeroport
• taxa turística

RESERVES:
+Més Viatges Manlleu
938515674
mesviatges@grupoeuropa.com

