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El conjunt segueix l’esquema barroc, en què destaquen les
columnes i pilastres decorades. El claustre forma part del
recinte conventual i constitueix un edifici que originalment
era tancat a l’accés del públic i utilitzat únicament pels frares
del convent. Durant la desamortització de 1835 els béns de
l’ordre passaren a mans de l’Estat i el claustre va anar assumint
diferents utilitats: oficina de telègrafs, presó... Actualment
s’usa com a dependències municipals.
L’any 1919 va ser declarat monument nacional. Durant el 20052006 es va dur a terme la restauració integral del claustre.

1. Església i claustre de Sant Vicenç Ferrer

		
		

HORARI DE VISITES CLAUSTRE
De dilluns a divendres de 8 a 20 h
Dissabtes de 9.30 a 13.30 h (juliol i agost tancat)

Aquests dos edificis estan situats a la plaça del Convent,
al centre de Manacor.

		

HORARI DE VISITES ESGLÉSIA
De Dilluns a divendres de 10 a 13 h (juliol i agost tancat)

L’església es començà a construir el 1597 i s’obrí al culte el
1617. Aquesta és la típica església conventual mallorquina, amb
planta basilical d’una sola nau i capelles entre els contraforts,
amb persistència d’esquemes compositius gòtics i sentit de la
moderació i l’austeritat, si exceptuam la capella del Roser.
El frontis presentava originalment el portal adintellat sota un
arc de mig punt, amb la figura del titular, sant Vicenç Ferrer.
A l’esquerra del frontis hi ha un petit campanar amb acabat
piramidal. A l’interior predomina també l’austeritat, tot i que
es nota un cert barroquisme en l’aplicació dels daurats en els
motius ornamentals. D’entre totes les capelles destaca la del
Roser o capella fonda, que està situada a la dreta de la nau.
En aquesta capella, que pot actuar com a petit temple amb els
seus propis retaules, capelles i altar a l’interior del temple major,
és on podem veure la més exuberant mostra de barroc religiós de
Manacor, amb tot l’espai arquitectònic ricament esculpit.
Un altre element molt destacat és l’orgue tubular, construït
probablement cap a finals del segle XVII o principis del XVIII.
La construcció del claustre s’inicia a mitjan segle XVII i continua
fins una data indeterminada del segle XVIII, probablement el
1744. L’estructura segueix una planta rectangular al voltant d’un
pati central i consta de planta baixa i pis.

Entrada gratuïta
visitmanacor.com

2. Sa Bassa i voltants
Situada al barri del centre de Manacor, sa Bassa és un punt de
trobada per als manacorins. Ofereix una àmplia gamma de
comerços. Està envoltada per un conjunt historicoartístic amb
l’existència de casals dels segles XVII, XVIII i XIX. Es pensa que
temps enrere hi havia una bassa o abeurador per als animals
d’una finca dels voltants.

4. Església de Nostra Senyora dels Dolors
Situada a la plaça del Rector Rubí, al centre de Manacor.
Iniciada a final del segle XIX per iniciativa del rector Rubí, l’obra
fou encomanada a l’enginyer naval Josep Barceló i Runggaldier,
que dibuixà els plànols i dirigí l’obra. Gaspar Bennàssar continuà
l’obra de Runggaldier i construí el campanar.

Situada a la zona de vianants del centre de la ciutat, plaça del
Rector Rubí.

Pareix ésser que el solar on es troba la parròquia ja era el lloc
de culte en època musulmana. També és el lloc on el 1248, just
després de la conquesta de Jaume I, se situava Santa Maria de
Manacor, una de les esglésies esmentades aquell any a una
butla d’Innocenci IV. Com que aquesta primera església era
molt petita ja en el segle XIV se n’estava edificant una altra,
que s’acabà en el segle XVI, tot i que el portal major era de
finals del XVIII. Aquesta és la que s’esbucà per tal de construirne l’actual. Malgrat tot, queden algunes parts de final del XVIII,
com les capelles de Sant Antoni i Sant Francesc fins a l’alçada
de les tribunes, les torres de l’antic frontis principal als costats
del campanar, part de la sagristia de la Puríssima i part del
campanar vell a la capella del campanar. Construïda en estil
neogòtic, presenta planta de creu llatina, d’una sola nau amb
capelles entre els contraforts, amb els braços en tram anterior
al presbiteri.

És l’únic element que es conserva de l’antic Palau Reial del
segle XIV, construït per Jaume II com a residència temporal dels
reis de Mallorca. La torre és de planta quadrada i guardava la
cambra reial i encara que avui es vegi exempta, formava part
de tot un complex d’edificacions senyorials.

A la nau principal hi ha deu capelles, cinc a cada costat, i al
presbiteri hi ha una capella a cada costat i l’altar major. A cada
braç del creuer hi ha set capelles, entre les quals destaquen les
dues del cap: una dedicada a la Immaculada i l’altra al Sant
Crist de Manacor.

A l’interior de la torre es pot veure una exposició permanent
que mostra el context històric de l’edifici, l’estudi realitzat i el
projecte de rehabilitació i restauració duit a l’edifici.

		

HORARI DE VISITES (entrada gratuïta)
Cada dia de 8.30 a 12.45 h i de 17 a 19.30 h

		

HORARIO DE LAS MISAS
Consultar a les oficines de turisme

3. Torre del Palau

		

HORARI DE VISITES
Dilluns i dissabtes de 9.30 a 14 h

Entrada gratuïta

Entrada gratuïta

971 55 09 38

visitmanacor.com

esglesiademanacor.es

5. Plaça de Ramon Llull

8. Plaça de Sant Jaume

És el punt neuràlgic de la ciutat i on s’emplaça cada setmana
el mercat dels dilluns. Antigament era lloc de trobada per als
mercaders dels pobles dels voltants i els dos pous que hi havia
proveïen d’aigua l’abeurador per a les bísties.

Situada al barri de Santa Catalina de Manacor. En aquesta plaça
recentment reformada, es pot veure la font dels peixos que
formava part de tot un sistema de canalitzacions i fonts creat
entre 1915 i 1920. Està dedicada al patró de Manacor.

La plaça està dedicada al filòsof mallorquí del segle XIII Ramon
Llull, pare de la literatura catalana. Però també hi trobam el
bust commemoratiu de l’escriptor manacorí mossèn Antoni
Maria Alcover.

6. Plaça de la Constitució
Aquesta plaça es troba situada al barri del centre de Manacor i
és coneguda popularment com a plaça de ses verdures. Hi ha
mercat de verdura, fruita i productes locals tots els matins de
dilluns a dissabte.

9. Perles Majòrica
El local d’exposició i venda es troba situat a la carretera de
Palma a Artà, km. 47.
És el resultat d’una gran investigació i realització de la perla
artificial a partir d’un procés manual i amb les mateixes
matèries i característiques que les que produeix l’ostra. Es pot
veure una demostració de l’elaboració de les perles al mateix
edifici on es troba la botiga i l’exposició.
971 55 09 00

Antigament l’Ajuntament de Manacor estava situat en aquesta
plaça. S’hi conserven encara cases senyorials dels segles XVIII,
XIX i de principi del segle XX d’estil renaixentista-manierista i
edificis amb decoracions modernistes.

7. Torre de ses Puntes
Situada a la plaça Gabriel Fuster de Manacor. Va ser un recinte
defensiu i habitatge rural del qual es conserva només la torre
habitatge dels segles XIII i XIV. Ha estat habilitada com a centre
cultural amb sales per a exposicions d’art contemporani i concerts
de petit format.

majorica.com (Factory Outlet)
Entrada gratuïta · Consultar horaris

10. Hipòdrom de Manacor
Recinte d’equitació situat a la carretera Palma - Artà, km. 48,
on cada dissabte se celebren carreres de trot. Així mateix, hi
podem trobar servei de cafeteria i restaurant.

		

HORARI D’ESTIU
Tots els dissabtes a partir de las 21 h

		

HORARI D’HIVERN
Tots els dissabtes a partir de las 16 h
971 55 00 23
federaciobaleardetrot.com

11. Museu d’Història de Manacor. Torre dels Enagistes
Situada a la carretera de Manacor a Cales de Mallorca, km 1,5.
Recinte defensiu i habitatge rural propi de les cases senyorials del segle XIV.
La Torre dels Enagistes és un element de connexió entre l’arquitectura senyorial mallorquina i la
catalana. L’organització arquitectònica del casal és clarament defensiva, en forma de clos tancat amb
una sola porta a l’exterior, que denominam portal forà. Està organitzada per una sèrie d’edificacions
senzilles que envolten un espai central a cel obert, la clastra.
La part més coneguda és la del cos gòtic, la torre que consta de dues plantes amb sageteres i que estan
rematades per merlets.
La torre és la seu del Museu d’Història, que actualment compta amb quatre sales d’exposició permanent
que abasten les èpoques de la prehistòria, la romana, la de l’antiguitat tardana i la islàmica, i una altra
sala d’exposició permanent de mobles i vaixells en miniatura. Tot això es completa amb una programa
d’exposicions temporals que s’ubiquen a la planta pis, on també es poden contemplar els grafitis
pintats a la paret que abracen des de l’època medieval a la moderna.

12. Molí d’en Fraret
		
		
		
		

HORARI D’HIVERN (d’1 de juny a 15 de setembre)
Matins de dilluns a dissabte de 9 a 14 h
Capvespres de dijous a dissabte de 17 a 19.30 h
Diumenges de 10.30 a 13 h.
Dimarts, tancat

		
		
		

HORARI D’ESTIU (de 16 de setembre a 31 de maig)
Matins de dilluns a dissabte de 9.00 a 14 h
Capvespres de dijous a dissabte de 17 a 20.30 h
Dimarts i diumenge, tancat

Entrada gratuïta
971 84 30 65
museudemanacor.com
@museumanacor

Secció etnogràfica del Museu d’Història de Manacor. Situat al
carrer Riera de Conies, s/n.
El molí d’en Fraret és un exemple de molí fariner del segle
XVIII molt comú a Manacor. La particularitat d’aquest molí és
que és municipal i que acull la seu de la Secció Etnogràfica del
Museu d’Història de Manacor. Hi trobam objectes que diferents
manacorins han donat a l’Ajuntament de Manacor perquè no ens
oblidem de la tradició pagesa del poble.
A través de l’exposició que es presenta veim les principals feines
que es feien temps enrere a cada estació de l’any, i les eines que
s’empraven per fer-les.

		
		

HORARI D’HIVERN (de l’1 d’octubre al 14 de juny)
Dilluns i divendres de 10 a 12.30 h
Dimecres de 17 a 19.30 h

		
		

HORARI D’ESTIU (15 de juny a 30 de setembre)
Dilluns i divendres de 10 a 12.30 h
Dimecres de 18 a 20.30 h

		

Visites guiades per a grups · Aforo limitat
Entrada gratuïta
971 84 30 65
museudemanacor.com

13. Basílica tardoromana de Son Peretó
Situada a la carretera de Manacor a Sant Llorenç, km. 7,5.
Es tracta d’un jaciment arqueològic de l’antiguitat tardana que
correspon a un conjunt litúrgic constituït per una basílica, una
sèrie d’habitacions i una necròpoli.
Les excavacions de Son Peretó es varen començar devers el 1912,
gràcies a l’empenta de Mn. Aguiló. El 1931, el jaciment i les seves
restes varen ser declarats Monument Historicoarqueològic per
garantir-ne la conservació i la preservació. Des de l’any 2005
s’està desenvolupant un projecte de consolidació i adequació
del jaciment per a les visites, cofinançat per l’Ajuntament de
Manacor i el Consell de Mallorca.
La zona excavada a Son Peretó va posar al descobert un
conjunt litúrgic constituït per diversos elements amb funcions
diferenciades:
A. Basílica: Recinte de culte. Té unes dimensions de 21 x 14 m i
l’orientació est-oest. Constava de tres naus, separada la central
de les laterals per dues filades de columnes. A l’est de la nau
major hi ha el sanctuarium, on es trobava l’altar.

14. Institució Pública Antoni M. Alcover
Situada al carrer Pare Andreu Fernández, 12.
L’Ajuntament de Manacor, conscient de la grandesa
d’Antoni M. Alcover i Sureda (Manacor, 1862- Palma, 1932)
i de la seva obra, acordà crear una Institució Pública amb
el seu nom que fos acte d’homenatge, mostra dels seus
records, estímul d’estudi i ciència, manifestació d’afecte
cap a la nostra terra i els nostres valors i llavors d’un gran
arbre de cultura i harmonia.
La Institució té com a principals finalitats la conservació,
reunió i aprofitament científic de tot el legat d’Antoni
M. Alcover per una banda i per l’altra l’estudi, recerca,
coneixença i promoció de la cultura popular de Mallorca.

662 320 444
institucioalcover.org

B. Baptisteri, amb doble piscina baptismal. Era on es realitzava
el ritual del bateig dels nous cristians.

15. Rafa Nadal Museum Xperience

C. Necròpoli. Formada per un conjunt de tombes individuals i
mausoleus.

Situat a la carretera de Cales de Mallorca, km 1,2, Manacor.

D. Habitacions adossades al recinte de culte que tenien
diferents funcions: domèstiques, artesanals i religioses.

Una exposició exclusiva dels millors trofeus i equipacions
esportives de Rafa Nadal, en un entorn d’alta tecnologia,
realitat virtual i simuladors esportius.

Hi ha un indicador a la carretera i panells en quatre idiomes en
el jaciment per poder-hi fer una visita autoguiada.

Per horaris i preus d’entrada consultar la web

Entrada gratuïta
museudemanacor.com
visitmanacor.com

sportxperience.rnsportscentre.com
971 17 16 83
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18. Espai Majorica
Situat a la carretera de les Coves, 33.
Majorica ofereix un concepte nou i diferent en el seu Espai
Majorica a Porto Cristo, en un edifici singular i amb una major
i diversa oferta dels seus productes, les perles, sense oblidar la
seva història i l’illa de Mallorca.
971 86 92 50
majorica.com

16. Església de la Mare de Déu del Carme
Situada a la plaça del Carme de Porto Cristo.
Església basilical d’una sola nau amb capelles laterals. La nau
es cobreix amb una volta de canó lleugerament apuntada. A
la façana, traduint l’interior, s’hi distingeixen tres cossos, un
central i dos laterals. Hi predomina la simetria.
La primera església fou construïda entre el 10 de maig i principi
de juliol de 1890 sota l’advocació de la Mare de Déu del Carme.
El 1914 s’hi instal·lava el viacrucis i un petit orgue. Des del
primer moment ja es va veure que l’espai de culte era insuficient
i s’hi va fer una ampliació que passà per diverses fases. No fou
definitivament inaugurada fins l’agost de 1949.
		

HORARI DE LAS MISES				
Consultar a les oficines de turisme
971 82 15 63
visitmanacor.com

17. Passeig de la Sirena
Situat al llarg del carrer de Bordils enfront de la platja de Porto
Cristo.
És escenari de mercats, celebracions i concerts a l’estiu.
L’escultura de la sirena destruïda després de la Guerra Civil fou
substituïda, en motiu del centenari de la fundació de Porto
Cristo l’any 1988, per l’obra de l’escultor Pere Pujol.

Consultar horari

19. Coves Blanques
Coves situades arran de mar al final del passeig de la platja de
Porto Cristo.
Fins a mitjan s. XIX eren coves habitades. A Porto Cristo
constituïren el primer nucli de població de la cala. Durant
els primers anys del s. XIX, ja ens consta la presència dels
pescadors a les coves. L’ocupació es perllongà fins l’any 1888,
quan es fundà la Colònia del Carme, emparada en la Llei de
colònies. Es fixaren diversos nuclis habitats en aquells llocs on
els penya-segats amb les coves oferien les condicions idònies
per convertir-se en habitatge: els penya-segats de les coves
Blanques o la cova anomenada del Patró Pelat, situada als
jardins de l’actual Club Nàutic, acolliren els primers habitants
de cala Manacor. Segons Joan Riera Dalmau, el primers
pobladors foren un grup de ciutadans que a la dècada de 1830
ja habitaven l’anomenada cova del Patró Pelat (la família dels
Pelat no arriba fins l’any 1877, aproximadament). Les coves
Blanques foren condicionades devers l’any 1844 per Gabriel
Fornés. Aquest nucli estava format per la cova Negra i la cova de
la Patroneta Perlines, amb els seus dos annexos. Eren coves de
petites dimensions que en ocasions no podien donar aixopluc a
tots els membres de la família.

20. Coves del Drach

21. Cuevas dels Hams

Situades a la carretera de les Coves, s/n de Porto Cristo.

Situades a la carretera de Manacor a Porto Cristo, km. 11.

Conjunt de coves naturals que formen un recorregut de
1.700 m. Les seves estalagmites són de grans dimensions i
tenen forma irregular, mentre que les estalactites són fines i
abundants.
Avui dia, el recorregut és d’aproximadament un quilòmetre i
a l’estany conegut com a llac Martel es fan concerts de música
clàssica per als visitants cada dia.

Descobertes pel Sr. Pere Caldentey, aquestes coves són famoses
per les particulars formacions arborescents i el magnífic llac
subterrani, on s’ofereix un extraordinari concert-espectacle.

HORARI D’ESTIU
		 (del 16 de març al 31 d’octubre)
		 Visites amb concert cada dia a les 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 h.
		 (els mesos de juliol i agost també hi ha visita a les 13 h).
HORARI D’HIVERN
		 (de l’1 de novembre al 15 de març)
		 Visites amb concert cada dia a les 10.30, 12, 14 y 15.30 h.
		

Consultar preus d’entrada a les oficines 		
d’informació turística o per telèfon
971 82 07 53
cuevasdeldrach.com

El recorregut per les coves ens permet conèixer els seus
“habitants”, uns crustacis prehistòrics que han sobreviscut al
pas del temps.

		
		
		
		

HORARI DE VISITA
Del 30/10 al 15/11 de 10 a 16.30 h
Del 16/11 al 19/03 de 10 a 16 h
Del 20/03 al 30/06 de 10 a 16.30 h
Del 1/07 al 29/10 de 10 a 17 h

		

Consultar preus d’entrada a les oficines 		
d’informació turística o per telèfon
971 82 09 88
cuevasdelshams.com

22. Club Nàutic
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Situat en el carrer de la Vela, 29 de Porto Cristo.
Fundat l’any 1969 pel Sr. Joan Servera Amer, disposa de 206
amarres als pantanals flotants i dues dàrsenes reservades per
a vaixells de trànsit.
Ofereix als propietaris d’embarcacions preses de corrent i
d’aigua. Disposa de banys, dutxes, bugaderia, restaurant,
informació meteorològica i una plataforma per a reparacions o
manteniment d’embarcacions mitjanes.

16

971 82 12 53
cnportocristo.com
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23. Torre del Serral dels Falcons
Situada al final de l’avinguda d’en Joan Servera Camps.
Torre de vigilància i de defensa.
La història diu que la construcció de la torre es va dur a terme
amb gran celeritat l’any 1577 i les autoritats varen escollir
l’emplaçament, en el serral dels Falcons.
Devers el 1693 la torre tenia dos torrers. El 1769 tenia un canó
de bronze de 3 lliures, dos torrers i estava situada en el predi
des Rafal Pudent. El 1794 la torre es troba molt descarnada
i s’indica la conveniència de construir-hi una bateria al
peu. El 1936 fou parcialment destruïda a conseqüència del
bombardeig de les forces franquistes. Posteriorment, l’any
1960, els propietaris dels terrenys la reconstruïren.
Recientemente la torre ha sido restaurada y la zona verde
adecuada por lo que constituye un espacio natural que ofrece
un entorno idóneo para el descanso. La zona dispone de mesas
y bancos de madera.
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24. Conjunt prehistòric de s’Hospitalet Vell
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Conjunt prehistòric
de s’Hospitalet Vell
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Situat a la carretera de Cales de Mallorca, km. 1.
Poblat prehistòric que abasta les èpoques de l’edat del Bronze i l’edat del Ferro. En una
mateixa visita es poden veure les estructures característiques d’època prehistòrica: les
navetes i els talaiots.
Època de les navetes (1700-1200/1100 a. de la n. e.)
Les navetes són cases fetes de pedra amb un sostre vegetal, amb troncs i branques.
En elles trobam els objectes característics d’una casa: ceràmica, punxons d’ós, molins
de pedra...
Època talaiòtica (1200/1100-123 a. de la n. e.)
D’aquesta fase es pot veure l’espectacular talaiot quadrat amb el que queda de la
coberta de pedra de la planta baixa, únic a Mallorca. En el volant d’aquest talaiot hi
ha tota una sèrie d’habitacions que varen ocupar al final d’aquesta època i fins i tot en
època islàmica.
Hem de destacar l’anomenat recinte rectangular, que per la seva monumentalitat
sembla una murada quan en realitat es tracta d’un edifici en dues habitacions separades
per un pati.
Una visita en el Museu d’Història de Manacor permet veure les peces que han sortit en
aquest jaciment.
Hi ha un indicador a la carretera i panells en quatre idiomes en el jaciment per poder-hi
fer una visita autoguiada.

		

Entrada gratuïta
En deixar el recinte, per favor tancau les barreres
museudemanacor.com

CALES
DE MALLORCA

Manacor

Manacor

• Auditori de Manacor
Carrer Tarragona
Tel. 971 55 45 49
www.teatredemanacor.cat

• De dilluns a dissabte mercat diari a la plaça de la Constitució tots
els matins. Venda de verdura, fruita i productes locals.

• Teatre de Manacor
Avinguda del Parc, s/n
Tel. 971 55 45 49
www.teatredemanacor.cat
• Institució pública Antoni M. Alcover
Carrer del Pare Andreu Fernández, 12
Tel. 971 84 38 73
www.institucioalcover.org
• Associació Cultural s’Agrícola
Plaça de sa Bassa, 4
Tel. 971 55 00 16
agricolamanacor.blogspot.com
• Espai na Camel·la
Carrer d’en Tià de sa Real, 6
Tel. 662 02 32 14
www.espainacamella.com

Porto Cristo
• Centre de Cultura
Carrer Muntaner, 45
Tel. 871 70 62 60 · 666 505 301
www.portocristo.org

Son Macià
• Sala d’Exposicions al Centre Cívic
Carrer del Puig d’Alanar, s/n. Tel. 971 55 58 97
www.culturamanacor.org
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• Dilluns al matí mercat setmanal a la plaça de Ramon Llull.

Porto Cristo
• Els diumenges al matí, mercat setmanal al passeig de la Sirena.
• Els dijous matí de juny a setembre.

S’Illot
• Els dijous capvespre de juny a setembre.

Departament de Turisme i Esports
Consell de Mallorca

DL PM 32-2015 · www.leoweb.net
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