
IRUNGO MENDIZALEAK

SERRA DE TRAMUNTANA  (MALLORCA)

EGITARAUA

URRIAK 10 etik 17 ra

    10 ean –  Irundik; irteera …..............................14:30 
                   Loiuko Aireportutik; irteera.......... ....17:20
                   Lojeamendua       HOTEL MARBEL ***
                   Carrer del Plini 2 – CAN PASTILLA

    11an -     Fornalutx – Sóller  ibilaldia.

    12an -    S´ Arracó - Sant Elm  ibilaldia.

    13an -    Valldemossa – Deiá – Port de Sóller ibilaldia.

    14Uan - Sóller (Mirador de ses Barques) – Sa Calobra  ibilaldia

    15ean -  Embassament de Cúber – Santuari de Lluc  ibilaldia.

    16an -    Egun librea.

    17an -    Palmako Aireportutik; irteera........14:25
                  Loiuko Aireportura; etorrera......... 16:30
  

OHARRA:  Meteorologia edo itsas egoeraren arauera, irteeraren ordena 
aldatu daiteke.



 FORNALUTX – SÓLLER

Etaparen ezaugarriak
Distantzia : 16,9 km.
Desnibela : +1123 / - 1349 metro
Puntu gorena : Puig de L´Ofre (1091 m)

Santuari de Lluc santutegira doan MA-10 errepidearen eta MA-2120 errepidera 
sartzekoaren (Fornalutxera jaisten dena) arteko bidegurutzetik aterako gara (255 m).

 Camí de Balix hartuko dugu Fornalux herri politeraino jaisteko (140 m)

 Herri ederra da Fornalutx eta Mallorcako bisitatuenetako bat da. Valle de Sóller haranean 
dago, Tramuntana mendizerraren erdian. Arkitekturaren eta paisaiaren ikuspegietatik 
begiratuta balio handiko multzoa eskaintzen du, oso ondo kontserbatua gainera. Harrizko 
sarrerak, soiltasunak eta eraikuntzen eta haien apaingarrien bakuntasunak, Mallorcako 
mendialdeko etxe tipikoen adierazgarri bilakatzen ditu Fornalutxeko etxeak, beste garai 
batzuetako bizimoduaren isla. Nekazaritzarekin lotua dago, eta bertan, baratzezaintza, eta 
laranjondoen eta olibondoen zaintza izan ziren ekonomiaren eragile hirurogeigarren urteak 
arte. 

Behin herria utzi ondoren Portell de Sa Costara igotzen hasiko gara (950 m), Coll de            
L´Ofrera jarraituko dugu (875 m.) (6,3 km) eta han aukera izango dugu  “Cúber” 
mendizerrako eta urtegiko ikuspegi interesgarriak ikusteko, eta baita Puig Major eta Puig de 
L´Ofre ikusteko ere.

Handik igotzen hasiko gara etapako puntu gorenera eta Puig de L´Ofrera iritsiko gara; ia 
piramide formakoa da eta landaredia hostotsua ageri du ia gailurreraino. 1.091 metroko 
altuera du (8 km). Balear uharteetako hamar mendi handienetako bat da.

Gailurretik jaitsita 750 metroko desnibelera, GR 221 hartuko dugu eta laster iritsiko gara     
L´Ofreko etxeetara, eta handik Torrent de Biniaraixeko harrizko bidea hartuko dugu, 1932 
eskailera mailarekin, eta hark Biniaraix herrixkaraino jaitsiko gaitu. (14,1 km)
Handik aurrera haranean zehar jarraituko dugu eta 2 kilometro egin ondoren Sóllerreko 
plaza ederrera iritsiko gara, eraikin politekin, elizarekin, bankuarekin eta Udalarekin, eta 
hantxe bukatuko dugu etapa.  

Sóller herri ederra Ipar-mendebaldeko kostaldean dago, Sóllerreko portutik 3 bat 
kilometrora. Mendiz inguraturiko haran emankor batean sortu zen herria. Sóllerrek 
Fornalutx herriarekin eta Biniaraix herrixkarekin partekatzen du harana, eta guztira 14.000 
lagun bizi dira bertan.
Badu trenbidea Mallorcarekin lotzen duena. Tren elektrikoa da eta ibilbide eta makineria 
berdinarekin eutsi zaio XX. mendearen hasieratik.
Tranbia linea bat ere badago Sóllerren eta Sóllerreko portuaren artean.

Palmara trenez itzuliko gara haren ibilbide ikusgarriaz gozatzeko. 18:30ean aterako 
gara Sóllerretik eta ordubete inguruan egiten du ibilbidea. Prezioa 15 €.
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ALDE GORABEHERA GRAFIKOA
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S´ARRACÓ  –  SANT ELM

Etaparen ezaugarriak
          Distantzia : 15,5 km.

Desnibela : +639 / - 703 metro
Puntu gorena : Cap Fabioler (460 m)

Andratx udalerrian dagoen S´Arracó herritik (70 m) aterako gara eta Camí de ses Rotes 
bidea hartuko dugu, Font des Boscetik igaroko gara eta zazpi bat kilometro egin ondoren, 
Sa Gramola eta Sant Elm elkartzen dituen GR 221rekin egingo dugu topo.  Guk Sant Elm 
aldeko norabidean hartuko dugu eta ez gara hartatik aterako etapa bukatu arte.
Hura hartu eta berehala Mirador de ses Basses behatokira hurbilduko gara eta itsaso aldera 
ematen duen Tramuntanako mendialdea ikusi ahal izango dugu handik.
Puig de Ses Basses inguratuko dugu (491 m) eta Mirador de Cap Fabioler aldera joango 
gara. (8,9 km)

 
Cap Fabioler behatokia itsasoari begira dagoen balkoia da eta haren oinetan bada 440 
metroko desnibela duen itsaslabar bat.  Aurrean Sa Dragonera uharte ikaragarria aurkituko 
dugu, lau kilometro baino gehiago luze dena, 350 metrotik gora dagoen mutur zorrotzarekin.

Behatokia utzi ondoren GR 221 errepidera itzuliko gara berriro ere, itsasoari begira egingo 
dugu aurrera, eta pare bat kilometrora aurkituko dugu zeharkaldi honetako gune ezagunena, 
La Trapa.

La Trapa, trapatarren gordeleku zaharra, paisaiaren ikuspegitik begiratuta interes handia 
duena. Han, errota, larraina eta alorrak ikusi ahal izango ditugu eta bertan dagoen behatokiaz
gozatu ere, 240 metrora itsas mailatik gora.
Val de Sant Josepen babeslekua harrapatu zuten berrogei monje trapatarrek Normandiatik 
kanpora bidaliak izan ondoren 1789. urtean Frantziako iraultzaren garaian. 10 urte 
bakarretan eraiki zituzten monasterio xume honetako alorrak eta eraikinak.
1980. urtean Grup Balear d´Ornitologia y Defensa de la Naturalesa taldeak erosi zuen La 
Trapako erreserba naturala herri harpidetzaren bidez eta hura berreskuratzeaz eta 
basoberritzeaz arduratu zen. Eremu honetan sute izugarria izan zen 1994. urtean eta hartatik 
onbideratzen ari da pixkanaka-pixkanaka.
 
GR 221 hartuko dugu berriro ere etapako azken zatia egiteko. Etenik gabe jaisten Can 
Tomevíko bidegurutzera iritsiko gara eta handik gutxira Sant Elm herrira helduko gara.
Hasieran arrantzaleen herria izan zen herri turistiko hori gurutzatuko dugu eta Sant Elmeko 
hondartzan (Es Geparut ere deitua) bukatuko dugu etapa.

Sant Elm kostaldeko herri txiki bat da eta Andratx barrutian dago, Es Pantaleu uhartexkaren 
eta Sa Dragonera uhartearen aurrean.  Azken hamarkada hauetan garapen handia izan badu 
ere, Sant Elmek oraindik kontserbatzen du izandako arrantzale herri txiki haren xarma.
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VALLDEMOSSA – DEIÁ – PORT DE SÓLLER

Etaparen ezaugarriak
Distantzia : 21,5 km.
Desnibela : +1028 / - 1427 metro
Puntu gorena: Riscos de Son Rul-lan (920 m)

Valldemossan, Avenida de Palma hiribideko autobus geltokitik aterako gara (400 m); 
hasieran ibilbidea bertako kaleetan barrena doa “Camino del Teix” bidera iritsi arte. Bide 
horrek Pla del Pouetera eramango gaitu (685 m), antzina alde hartako ikazkinen artean ur 
hornikuntza eta banaketarako zentroa zena.

Igotzen jarraituko dugu, Coll de Son Gallardetik eta l´ermitá Guillem leizetik pasako gara 
eta gailurrera iritsiko gara. Handik ikuspegi ederrak ikusiko ditugu (900 metroko altitudea 
du) eta “Camí de l´ Arxiduc” bide ospetsutik joango gara.

 XIX. mendearen amaieran, Luis Salvador de Austria artxidukea, familia inperial 
austriarreko kidea, Mallorcara joan zen eta uharteaz maitamendurik geratu zen. Hain 
liluraturik, ezen jabetzak erosten hasi baitzen. Azkenean, jabetza ugari erosi ondoren, 
bidexka batean zehar haiek ikusi ahal izatea nahi izan zuen eta, biderik ez zegoenez, 
eraikitzeko agindu zuen.

Gure etapak ez du Camí de l´Arxiduc osoa hartuko, baizik eta Son Rul-lan harkaitzetatik 
igarotzean (4,6 km) eremu ikusgarri batetik jaitsiko gara Molí basoraino, ikazkinen 
munduko hondakinetatik igarotzen da bidea.  Castell del Mororen aldamenetik pasako gara 
eta pixka bat ibili ondoren Deiá herri politera iritsiko gara (150 m) (9,1 km)

Ez dugu herria gurutzatuko, baina ikusteko aukera izango dugu Deiá kalara eramango 
gaituen Torrent Major bidetik jaistean.
Handik aurrera, hasiera batean kostaldea inguratuz jarraituko dugu eta gero Lluc-Alcari herri
txikira igoko gara (85 m) (13,1 km) Deiá udalerrian. Hogei bat eraikin ditu eta Mallorcako 
irudi idilikoenetako bat osatzen dute.

Igotzen jarraituko dugu barnealdera, MA-10 errepidea gurutzatuko dugu eta berriro ere GR 
221 errepidean sartuko gara. Camí de Castelló hartuko dute, “Camí vell de Sóller a Deiá” 
ere deitua, Son Coll eta Can Miqueleteko etxeetatik eta Son Mico eta Can Prohomeko 
jauretxeetatik pasako gara.

Pixka bat aurrerago, MA-10 errepidera aterako gara berriro ere,  Son Bleda landa etxearen 
parean (16,8 km); 120 metro aurrerago errepidea utzi eta GRn barrena jarraituko dugu, 
hainbat etxe eremutatik igaroz, eta d´ En Repis hondartzan bukatuko dugu etapa, Port de 
Sóllerreko sarreran.

Sóller herritik hiru kilometrora dago Port de Sóller. Oso portu ederra da, ia zirkularra eta bi 
hondartza ditu. Uhartean oporrak igarotzeko modako leku bilakatu da egun.
Tranbia zaharrak lotzen du Sóllerreko erdialdearekin 30 minuturo.
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SÓLLER (Mirador de ses Barques) –  SA CALOBRA

Etaparen ezaugarriak
Distantzia :    18,4 km.
Desnibela :  +862 / - 1250 metro
Puntu gorena : Torre de Na Seca (515 m.)

Mirador de ses Barques behatokia Pollença eta Sóller elkartzen dituen MA-10 errepideko 
44,8 kilometroan dago, Sóllerretik 8 km-ra. Behatoki hori jatetxe baten ondoan dago eta 
Sóllerren eta Port de Sóllerren ikuspegi ederrak ikus daitezke bertatik.

Mirador de ses Barques behatokitik (400 m) aterako gara, GR 221 hartuko dugu harrizko 
bide batetik eta malda labur baina pikoa igoko dugu. Hiru finkatatik igaroko gara: Balitx 
(Balitx d´Amunt, d´ Enmig eta d´Avall) eta baita Font d´ Balitxetik ere.
Baso batean barrena Coll de Beniamar (5,3 km) gainera igoko gara, eta han izango dugu 
Torre Na Seca gailurrera igotzeko aukera (10,6 km). 

Torre Na Seca gailurra 515 metrora dago, eta han badago zaintza-dorre bat, 1584. urtekoa. 
Ibilbidea joan eta etorrikoa da, 140 metroko desnibelarekin eta bi bat kilometro ditu guztira.
Kalkulatutako denbora 40 minutu.
Gailur horretatik kostaldearen ikuspegi bikainak ikus daitezke, eta horrenbestez, eguraldi 
ona egiten badu bederen merezi du hara hurbiltzea.

Coll de Biniamar gainera itzuli ondoren, GR 221 errepidetik jarraituko dugu beherantz eta 
Coll d´ Na Pollara iritsiko gara, Capapuig etxeen eta Es Vergeret jatetxearen aldamenetik 
igaroko gara, eta Cala d´ Tuent kala politera jaitsiko gara (11,8 km).
Kala utzi eta errepide mehar bat hartuko dugu, trafiko txikikoa, 220 metroko desnibela 
gainditu eta Ermita d´Sant Lorenç ermitara iritsiko gara (15 km). Handik bidexka bat 
hartuko dugu beherantz eta, Lloc d´ Sa Calobra finkatik pasa ondoren Sa Calobrara iritsiko 
gara, bere hondartza txikiarekin eta portuarekin (16,8 km).
Etapa hemen bukatzen bada ere, oraindik ikusteko dugu politena, eta oso nekatuta egon 
arren, ezin dugu hori galdu.

Eskuineko aldetik inguratuz pasealeku polit bat dago oinezkoen tunel bateraino eramaten 
duena itsaslabarrak inguratuz eta hainbat behatoki daude itsaso aldera. Handik Torrent         
d´Pareiseko bokale eder eta zoragarrira iristen da, eta han, hondartza dago, hondarrez, 
legarrez eta harkoskoz osatua, itsaslabarren hormen artean.  

Behin hara iritsi ondoren bakoitzak erabakiko du zer egin, bainatu, ingurua miatu edo 
tabernen gunera itzuli. 

Hotelera itzultzeko itsasontziz joango gara  Port d´ Sóllerreraino. 7,2 miliako zeharkaldian 
lehorrean bizitako abenturaz gozatu ahal izango dugu, egindako ibilbidearen zati handienak
itsaso aldera ematen baitu.  Irteteko ordua 16:30 – Iritsi 17:30 – Bidaiaren prezioa 13 €.
Port d´ Sóllerren autobusa hartuko dugu eta hotelean utziko gaitu.
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EMBASSAMENT DE CÚBER  –  SANTUARI DE LLUC

Etaparen ezaugarriak
Distantzia : 14,9 km.
Desnibela : +696 / - 966 metro
Puntu gorena : Coll des Prat (1207 m)      Aukeran:   Serra dels Teixos (1259 m)

Tramuntana mendilerroko bi mendigune garrantzitsuenak, eta bi gailur handienak, dauden 
eremuan gaude, Puig Major, 1436 metrokoa (mugatua militarren eremua izateagatik) eta 
Puig de Massanella, 1360 metrokoa.
Inguru honetan daude halaber uharteko bi urtegi garrantzitsuenak, Cúber eta Gorg Blau.

Sóller eta Pollença lotzen dituen Ma-10 errepideko 34. kilometrotik aterako gara, Cúber 
urtegiaren inguruetan (750 m). Berehala pasako gara pik-nik gune batetik, Sa Font des 
Noguer, eta kilometro batzuetan bi urtegiak lotzen dituen erretenaren aldamenetik igaroko 
gara.
Erretena utzi eta Font des Prat aldera igoko gara.

Hemen, erretena uztean, ausartenei eta arroka artean ondo moldatzen direnei aukera emango
diegu Sa Trona (1061 m.), Puig des Prat (1160 m.) eta  Serra dels Teixosetik igarotzen den 
mendi gainetik igotzeko (1259 m) eta gero Coll des Praten elkartuko dira taldearekin (1207 
m).

Font des Pratetik igotzen jarraituko dugu Comellar des Praten barrena, eta gure eskuinean 
Puig de Massanella geratuko da, eta ezkerrean, berriz, Serra dels Teixos eta geroago Coll des
Pratera iritsiko gara (1207 m) (7,4 km).

Behin denak elkartu ondoren, Coll des Telegrafera jaitsiko gara (elurretako etxeen gunea), 
Torrent de Comafredara jaitsiko gara eta Coll d´en Galileura igoko gara. (9,7 km).                
Hirurehun bat metro aterako gara (ia lauak)  GR 221 errepidetik Puig d´en Galileura 
hurbiltzeko eta hango ikuspegi politez gozatzeko, Santuari de Lluc urrunean ageri dela.
Ibilbidera itzulita, pixka bat aurrerago “elurretako etxe” gehiago ikusiko ditugu, “d´En 
Galileueko” hauek dira ikusgarrienak eta 1692. urtekoak dira.                                            
Hemen hasiko gara jaisten Santuari de Lluc aldera, Son Massip basotik eta haren 
urbanizazioan barrena pasatuz Ma-10 errepidetik gertu. (13,5 km).
Errepidea gurutzatu ondoren Ca S´Amitger basoan barneratuko gara eta 1,4 kilometro egin 
ondoren Santuari de Lluceko aparkalekuan egongo gara. (480 m.)

Escorcako udal barrutian dago Santa Maria de Lluc Santutegia.
Uharteko leku sakratu eta erromesaldietarakoen artean nagusitzat hartua da, eta baita 
Mallorkako Ama Birjina zaindaria izateagatik ere.

Leku honetara iristean denbora bat izango dute ingurua ikusteko eta behin autobusean sartu 
ondoren Pollença aldera abiatuko gara Es Colomer behatokia ikusteko. Uharteko 
ikusgarriena da, 250 metroko behatoki luze eta polit bat, itsas mailatik gora 200 metrora 
dagoena. 
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