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· Manacor: plaça del Convent, 3 · Tel. 0034 662 350 891
· Porto Cristo: plaça de l’Aljub, s/n · Tel. 0034 662 350 882
· Cales de Mallorca: pg. de Manacor, s/n · Tel. 0034 662 350 859
· S’Illot: plaça del Mollet, s/n · Tel. 0034 662 350 857

Oficines d’informació turística

Oficinas de información turística

Tourist information offices
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DELEGACIÓ DE TURISME
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À



1 -   Manacor per l’interior 2 -   Manacor per la costa de Llevant

9 -   Puig de l’ermita de Santa Llúcia 10 -   Son Pou Fondo

3 -   Manacor per na Borges i Calicant

11 -   S’Estany d’en Mas

4 -   Del Manacor rural fins al litoral

12 -   S’Espinagar Vell

5 -   Manacor per la muntanya 7 -   Molí Paperer

Ruta ràpida i variada per la costa de Manacor, on gaudirem de 
l’encant d’un conjunt de recursos que individualment ja són in-
teressants per si mateixos, i que junts ens ofereixen una expe-
riència única per la bella costa de Llevant.

Començam l’itinerari a Porto Cristo, el que era un port pesquer 
ben protegit i que ha servit de refugi per a molts de navegants du-
rant la història. Hi destaquen les coves Blanques, al passeig de la 
platja, uns penya-segats que antigament varen servir d’habitatge 
a molts de pescadors. I la torre dels Falcons, situada al final de 
l’avinguda d’en Joan Servera Camps, una torre de vigilància i de 
defensa construïda el 1577 que alertava de pirates a la costa.

Desde Porto Cristo tenim dues opcions, podem optar per conti-
nuar el recorregut en destí final a s’Estany d’en Mas, on podrem 
gaudir de les vistes o d’una aturada a una de les dues cales 
germanes, cala Anguila i cala Mendia. O bé també podem con-
tinuar en direcció a s’Illot, on trobam l’àmplia platja de cala Mo-
reia i la rocosa cala Morlanda, on també és interessant visitar-hi 
una construcció prehistòrica situada davant de la mar, el túmul 
de na Morlanda.

El recorregut comença al centre de Son Macià. Es tracta d’una 
ruta per a tota la família, ja que és fàcil i poc transitada. Al pri-
mer tram de l’itinerari, hi trobam un camí asfaltat i es pot gaudir 
de les vistes al puig de sa Bandera, el puig des Cavet, el puig de 
So na Moixa, el puig de sa Mata, el puig del Diable i la muntanya 
Grossa.

Al segon tram travessarem un pinar que pertany a la serra de 
Llodrà. Un cop passat el camí, en el qual predomina el color 
verd i l’aire pur, dirigint la mirada a la nostra dreta podrem ob-
servar tota la serra de Llodrà, des del puig de s’Ermita fins a 
la muntanya de sa Vall. La muntanya més cèntrica de la serra 
s’anomena el Cor de Jesús, que compta amb un oratori a la part 
més alta. L’oratori està inspirat en un famós quadre d’en Rafael 
Sanzio, pintor del renaixement, però no es pogué acabar per 
falta de finançament.

Ruta que ens ofereix una mostra variada del paisatge natural 
del llevant de Mallorca, i que permet endinsar-nos dins la plu-
ralitat de paisatges de l’interior. Valls, planes, puigs, torrents i 
rierols ens acompanyen durant la nostra pedalada i ens faran 
gaudir d’aquesta volta tan interessant i gens monòtona.

Ens dirigim a Sant Llorenç per la ruta marcada per acabar 
retornant finalment a Manacor. Durant l’itinerari hi destaquen 
dues àrees naturals d’especial interès com són el torrent de 
na Borges i Calicant, juntament amb la zona del torrent de sa 
Blanquera. També podrem observar i gaudir del molí d’en Po-
lit (just al començament de la ruta), del molí Paperer, a sa Vall 
de la Nou, i d’una sèrie de fortificacions o monticles ocupats 
per antics jaciments talaiòtics com el poblat de Bellver Ric, sa 
Murtera i sa Real. A la zona d’aquest darrer hi destaca un dels 
monuments pretalaiòtics més importants de Mallorca, sa cova 
de s’Homonet.

De tornada a Manacor tenim l’opció de seguir recorrent la ciutat, visi-
tant l’àmplia gamma de monuments i llocs d’interès que ens ofereix.                         

Ruta ideal per realitzar els 356 dies de l’any. A l’hivern també es 
pot gaudir de platges verges, a la tardor i a la primavera el bon 
temps sol acompanyar i a l’estiu es pot refrescar i nedar dins 
aigües turqueses i cristal·lines.

La primera part de la ruta és molt senzilla i no presenta cap 
complicació, però no és fins que arribam a cala Falcó que tro-
bam la part més interessant de la ruta. La zona és molt aprecia-
da pels espeleòlegs i bussejadors, ja que en aquest indret s’hi 
troben diverses coves.

Abans d’arribar a cala Varques descobrim un dels paratges 
més fotografiats del terme de Manacor, el pont de cala Varques, 
que ens regala unes vistes panoràmiques espectaculars de la 
costa.                  

Recorregut d’anada i tornada Manacor - Porto Cristo per carre-
teres secundàries particularitzades pel seu paisatge rural i on 
tenim l’opció d’algunes aturades interessants durant l’itinerari.

La sortida comença a la torre Florida, una torre de vigilància 
situada a la sortida de Manacor. El següent punt d’interès i 
dels més destacats és la torre dels Enagistes, seu del Museu 
d’Història de Manacor. Seguidament el recorregut ens condueix 
a Porto Cristo, un port natural amb molta història i que conser-
va en l’actualitat l’encant dels seus orígens tradicionals. Porto 
Cristo, com a bon port turístic, destaca per la seva riquesa en 
oferta recreativa. Continuant l’itinerari destacam Son Carrió i 
Son Negre, un poble i un llogaret que deuen el seu nom a les 
antigues possessions de la zona, i on ressalten les respectives 
esglésies.

Finalment, el darrer punt d’interès abans d’arribar de nou a Ma-
nacor és Son Galiana, una antiga possessió de Manacor de l’any 
1475, on destaca la cova artificial pretalaiòtica devora les cases.

Cales de Mallorca és el punt inicial d’aquesta ruta circular. Du-
rant la caminada, el senderista descobrirà uns paratges natu-
rals molt enriquidors, alçant la vista cap a la dreta hi ha la serra 
de les Murteres i a l’esquerra el puig de la Mola.

Gran part de la ruta transcorr dins la finca des Fangar. Actual-
ment la possessió, gràcies a la seva gran extensió de terra, pot 
dur a terme la producció de vi i oli ecològic; per tant, es pot gau-
dir d’una agradable vista als vinyers i a les oliveres, com també 
als cavalls.

Seguint la ruta trobam l’Escola del Puig d’Alanar, antiga escola 
que actualment s’utilitza per fer activitats per a nins i joves de 
Manacor i els seus voltants.

Ruta ideal i un paradís per als amants del ciclisme de mun-
tanya però no apta per a qualsevol si no es disposa d’un mínim 
d’habilitat en el maneig de la bicicleta tot terreny. Pendents, 
pujades i baixades, tot això acompanyat d’unes vistes i una at-
mosfera absorbents, ens faran sentir immersos de ple dins la 
naturalesa. A més a més, aquest trajecte el compartirem amb 
una gran varietat de fauna que es troba dins el seu hàbitat na-
tural com per exemple conills, llebres, puputs i perdius, entre 
d’altres.      

El paisatge que predomina en aquesta ruta és l’agrari, amb cul-
tius de secà, en els quals se sol combinar el conreu de cereals 
amb espècies arbòries com l’ametler, el garrover o la figuera. 
El paisatge forestal, format per ullastrar-pinar, xiprell-pinar, 
càrritx i ullastrar es també destacable sobretot a les parts mun-
tanyoses de l’itinerari.

El puig de ses Pedreres, el de Son Sureda, el puig Foradat, el 
d’en Cotó i el de n’Arnau són exemples, conjuntament amb la 
muntanya de Calicant, dels espais rurals i forestals del terme 
municipal que ha patit menys alteracions substancials per part 
de l’home.

L’encant de Mallorca no és només a la costa, i aquesta ruta cir-
cular per l’interior de Manacor ens ho demostra.

Aquest trajecte ens transporta a l’ambient rural i ens ofereix 
un conjunt de punts interessants a visitar. Abans de sortir de 
Manacor, de camí a la ruta, hi destacam la torre de ses Puntes: 
un monument historicoartístic i edificació civicomilitar del segle 
XIV. Un cop ja dins la ruta, hi destaquen restes talaiòtiques com 
els talaiots de sa Clova des Lladres, de planta circular i un dels 
quals es conserva en molt bon estat, i les restes talaiòtiques des 
Castellot, de planta quadrada i on destaca la bellesa i rica vege-
tació del seu camí. A l’itinerari, també hi destaquen possessions 
típicament mallorquines com la de Son Pou Vell, del segle XVIII, 
i Albocàsser, un conjunt de cases possessió del segle XIII amb 
una capella aïllada amb matisos renaixentistes propis de finals 
del segle XVI.

Finalment, és interessant visitar també la zona del torrent de 
Son Caules, on abunden espècies típiques de bosc de galeria.

Es tracta d’una de les rutes més completes tant per la riquesa 
paisatgística com per la importància dels monuments que es 
poden visitar durant la ruta. El punt de partida d’aquest itinerari 
és, sens dubte, un del monuments més importants de Mana-
cor: la torre dels Enagistes, inicialment d’ús defensiu, poste-
riorment habitatge rural propi de les cases senyorials del segle 
XIV i finalment el Museu d‘Història de Manacor.

L’ermita del puig de Santa Llúcia és un dels atractius arquitec-
tònics de la ruta. Va ser fundada per una comunitat d’ermitans 
al segle XVII per rendir culte a la Mare de Déu del Roser. 

Durant la pujada es poden apreciar uns excel·lents panorames 
de Manacor i els seus voltants.

Tipus de sòl:

majoritàriament asfaltat
 Tipus de bicicleta 
recomanada:
•	 bicicleta de carretera
•	 bicicleta tot terreny 

Altitud màx/mín: 

   95 m       67 m

Sortida:

plaça del Convent, a 
Manacor (davant l’Oficina 
d’Informació Turística)

39°34’10.5”N 3°12’26.7”E

Tipus de sòl:

asfalt i camí estret de terra

Altitud màx/mín: 

   323 m       55 m

Sortida:

torre dels Enagistes 
(Manacor)

39°33’29.2”N 3°13’05.1”E

Tipus de sòl:

asfalt 

Tipus de bicicleta 
recomanada:
•	 bicicleta de carretera
•	 bicicleta tot terreny

Altitud màx/mín: 

   151 m       147 m

Sortida:

plaça de l’Aljub, a Porto 
Cristo (davant l’Oficina 
d’Informació Turística)

39°32’25.8”N 3°20’02.5”E

Tipus de sòl:

asfalt

Altitud màx/mín: 

   103 m       48 m

Sortida:

Son Macià

39°30’50.3”N 3°13’11.6”E

Tipus de sòl:

majoritàriament asfaltat amb 
alguns trams de camí de 
terra
 Tipus de bicicleta 
recomanada:
•	 bicicleta de roda mixta
•	 bicicleta tot terreny

Altitud màx/mín: 

   313 m       7 m

Sortida:

molí d’en Polit, a Manacor 
(carrer de Conilles)

39°34’33.8”N 3°12’26.0”E

Tipus de sòl:

camí estret de terra

Altitud màx/mín: 

   63 m       39 m

Sortida:

pàrquing de la platja de 
s’Estany d’en Mas

39°31’02.0”N 3°18’31.4”E

Tipus de sòl:

asfalt
 Tipus de bicicleta 
recomanada:
•	 bicicleta de carretera
•	 bicicleta tot terreny

Altitud màx/mín: 

   184 m       55 m

Sortida:

Torre Florida, a Manacor 
(rotonda de la torre dels 
Enagistes)

39°33’44.2”N 3°12’48.2”E

Tipus de sòl:

asfalt i camí de terra

Altitud màx/mín: 

   158 m       0 m

Sortida:

pàrquing de la torre de 
Cales de Mallorca

39°28’07.0”N 3°16’13.0”E

Tipus de sòl:

principalment camada  
o camí de pedres
 Tipus de bicicleta 
recomanada:
•	 bicicleta tot terreny 

Altitud màx/mín: 

   381 m       106 m

Sortida:

poliesportiu Miquel Àngel 
Nadal (Manacor)

39°33’47.7”N 3°13’15.1”E

Tipus de sòl:

asfalt i camí de terra

Altitud màx/mín: 

   313 m       7 m

Sortida:

final de la via d’Alemanya 
(Manacor)

39°34’29.8”N 3°12’09.7”E

1 h 10 min18 kmfàcil 2 h 40 min46,5 kmmoderada 1 h 40 min29,1 kmfàcil 2 h 12 min30,8 kmdifícil

Manacor

Torre de ses Puntes

Torrent de Son Caules
Es Castellot

Albocàsser

Talaiot
de sa Cova
des Lladres Son Pou Vell

Molí d’En Sopa

Manacor

Son Macià

Turó de Son Comte

Manacor

Torre dels Enagistes

Son Galiana

Son Negre

Porto Cristo

Son Carrió

5 h24,2 kmmoderada

Coordenades:
39°34’10.5”N 3°12’26.7”E8 -   Sa Ferradura

Ruta suau per gaudir de la bellesa que ens regala el litoral ma-
nacorí.

Un dels principals atractius de la ruta és el jaciment arqueo-
lògic de sa Ferradura, situat a 15 minuts de la sortida. S’han 
trobat indicis que els pobladors d’aquest lloc, durant el bronze 
antic (900 – 1100 aC), utilitzaren sa Ferradura per defensar-se 
de terra ferma.

L’itinerari ofereix la possibilitat de contemplar una de les cales 
verges més atractives de la zona, cala Petita. Gràcies a l’entorn 
natural i a la baixa ocupació de la cala és un lloc idoni per fer un 
breu descans.

Per finalitzar la ruta i abans d’arribar a cala Morlanda trobam 
el caló d’en Rafalino, indret admirable per les seves aigües 
cristal·lines.

Tipus de sòl:

camí de terra.

Altitud màx/mín: 

   24 m       1 m

Sortida:

avinguda de Cala Petita 
(Porto Cristo)

39°32’42.7”N 3°20’40.2”E

1 h 15 min3,3 kmfàcil

3 h 30 min8,35 kmmoderada 1 h 45 min4,5 kmfàcil 4 h 15 min20,4 kmmoderada

13 -   Cales verges

Els colors són els grans protagonistes d’aquesta ruta. Turque-
ses, blaus, verds, ocres, daurats, són alguns dels colors que la 
naturalesa ens regala en estat pur.

Cala Bóta és la primera demostració de la costa verge i soli-
tària del municipi. També es pot vorejar la costa per no perdre 
de vista les diferents tonalitats de blaus i verds que ens ofereix 
l’aigua. Però el més recomanable és seguir el camí del mapa 
per trobar totes les cales.

Cala Virgili, cala Pilota i cala Magraner són les tres cales que es 
localitzen al final de la ruta, molt pròximes una de l’altra, i cada 
una té el seu públic: nudistes, parelles i escaladors, tot i que a 
les tres es respira pau i tranquil·litat.

Tipus de sòl:

camí de terra

Altitud màx/mín: 

   18 m       10 m

Sortida:

pàrquing Canarios Park 
(Cales de Mallorca)

39°28’38.6”N 3°16’21.4”E

2 h5,6 kmfàcil

Cala Magraner

Cala Pilota
Cala Virgili

Cala Bóta

Cales de Mallorca

6 -   Manacor, vinyes i Son Macià

Ruta ràpida i de curt quilometratge d’anada i tornada Manacor-
Son Macià on predomina el paisatge típic de la Mallorca rural 
de l’interior.

El primer tram de la ruta pels camins de Son Fangos, es pla de 
Llodrà i Son Vell es caracteritza per la presència de plantacions 
de vinya ecològica i pel fet que s’hi poden divisar algunes espè-
cies de fauna local en llibertat, a conseqüència de la situació del 
camí entremig de l’hàbitat rural.

Després d’haver reposat forces a la característica plaça de Son 
Macià amb un bon berenar, ens disposam a encaminar el se-
gon tram de la ruta per la carretera de Son Macià-Manacor, on 
podrem disfrutar de la darrera pedalada acompanyats d’unes 
vistes panoràmiques de la serra de Llodrà.

Tipus de sòl:

carretera i camí de grava
 Tipus de bicicleta 
recomanada:
•	 bicicleta tot terreny 
•	 bicicleta de roda mixta

Altitud màx/mín: 

   70 m       67 m

Sortida:

inici camí de Son Fangos 
(Manacor)

39°33’44.7”N 3°12’13.6”E

48 min15,1 kmfàcil

Manacor

Puig de 
s’Ermita

Serra de Llodrà

Son Macià

Manacor

Molí Paperer

Bellver Ric

Ses Cases 
Noves

Can Granot Son
Alegre

Son
Figuera

Bendrís Vell

14 -   Via verda

Ruta que s’inicia a Manacor amb destí a Artà i que passa també 
pels pobles de Sant Llorenç, Son Carrió i Son Servera, i que an-
tigament era la línia ferroviària que servia d’unió entre aquests 
pobles des de 1921 fins a 1977.

És un itinerari ambiental integrat dins el paisatge natural 
d’aquesta zona del Llevant mallorquí per al gaudi de senderis-
tes i ciclistes amb l’objectiu de fomentar el turisme, l’esport i el 
contacte amb la naturalesa.

La reforestació que s’ha fet de zones degradades amb arbres 
autòctons en permet la integració en el paisatge natural i rural 
circumdant i hi assegura la presència de la fauna local.

Tipus de sòl:

grava compacta
 Tipus de bicicleta 
recomanada:
•	 bicicleta tot terreny

Altitud màx/mín: 

majoritàriament pla

Sortida:

passeig del Ferrocarril / ctra. 
vella de Sant Llorenç (Manacor)

39°34’25.4”N 3°13’02.0”E

2 h 40 min / 5h29 kmfàcil

Manacor

Artà

Sant Llorenç 
des Cardassar

Son Servera

Son Carrió

Basílica de
Son Peretó

1 h 24 min27 kmfàcil

2 h 30 min8 kmmolt fàcil

Es Domingos

Cales de Mallorca

Cala Murada

Serra de ses Murteres

Puig
d’Alanar

Cala Varques

Punta de Llevant

Cala Falcó

Cova des Moro

Caló Blanc

S’Estany d’en Mas

Es Frontó des Molar

Son Macià

So na 
Moixa

Puig d’en
Penjoll

Puig de
s’Heretge

Turó de 
Teiet

Son  
Llodrà 
Vell

Ermita del Puig
de Santa Llúcia

Torre dels Enagistes

Puig de
Llodrà

Puig d’en
Móra

Son Coletes

Porto Cristo

Cala Morlanda

Cala Petita
Racó de
s’Home mort

Sa Ferradura

Caló d’En
Rafelino

Manacor

Sant Llorenç 
des Cardassar

Molí Paperer

Sa Murtera

Bellver Ric

Sa Cova de  
s’Homonet

Calicant

Torrent de na Borges

Na Morlanda

S’Illot

Cala Anguila
Cala Magrana

Cala Mendia

Porto Cristo

S’Estany d’en Mas


