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DESCOBREIX
L’ESSÈNCIA DE LA
MEDITERRÀNIA

EIVISSA

Teniu a les vostres mans la
proposta d‘unes Illes Balears
diferents, Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, que durant
la tardor, l‘hivern i la primavera
adquireixen tot el seu esplendor
i tota la seva bellesa. Una bellesa
que, acompanyada d‘una gran oferta
d‘esdeveniments i possibilitats
de visita, ens converteix en una
destinació ideal, on l‘estil de vida
mediterrani es fa plenament present.

ntera

e
form

Les Illes Balears entre setembre
i maig són les illes de la cultura,
de l‘esport, de la cultura popular
tradicional, del patrimoni i de
l‘art, de la bona gastronomia, de
la naturalesa i el senderisme, de
l’observació d’ocells, de les fires
tradicionals...

mallorca

Els moments de l‘any més desitjats
pels residents són aquells que van
més enllà de l‘estiu. Better in winter,
perquè és l‘època del retrobament
amb l‘experiència i la qualitat de
vida, amb les illes més autèntiques,
més afables, amb més color, més
mediterrànies... més nostres. Per
això, us convidam a conèixer aquest
tros de paradís, el nostre paradís,
on descobrireu l‘essència de la
Mediterrània.

Camí de cavalls, Menorca
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Menorca

Eivissa

Sant Antoni de Portmany

BTT VOLTA A
MENORCA

32 MILLA
URBANA ILLA
D’EIVISSA

Primera quinzena
És una de les cites més esperades
per la comunitat ciclista.

7 d’octubre

La Volta a Menorca en bicicleta
constitueix una excel·lent forma
de recórrer els increïbles paisatges
naturals que l‘han convertit en
reserva de la biosfera per la
UNESCO.

Es tracta d‘una de les milles més
antigues d‘Espanya, una carrera
popular de 1.609 metres que té
lloc cada any davant del port
de Sant Antoni. El circuit urbà
és completament pla i tancat al
trànsit i permet als participants
córrer diferents distàncies per
a les diferents categories que
hi participen: mini baby, baby,
iniciació, benjamí, aleví, infantil,
cadet, juvenil, júnior, promesa,
sènior i veterà. Hi ha trofeus per als
tres primers de cada categoria i és
una excel·lent proposta per conèixer
la bella localitat de Sant Antoni de
Portmany mentre fas esport.

Es tracta d‘una trobada única que
ha arribat a ser un referent perquè
no és competitiva i s‘organitza en un
100 % des de l‘altruisme i l‘esforç
del voluntariat.
De la mateixa manera, i per ser
respectuosos absolutament amb
l‘entorn, la BTT Menorca permet
participar un màxim de 500
ciclistes.
www.menorcabtt.com

www.elitechip.net

maig, juliol i octubre
Una experiència cultural a tots els
nivells. Formentor Sunset Classics és
un concepte únic de Barceló Hotels
& Resorts que va molt més enllà d‘un
esdeveniment musical en un dels
paratges naturals més bells de la nostra
geografia: Formentor.
El seu privilegiat entorn sumat
a l‘experiència i cuidada atenció
en l‘organització d‘esdeveniments
especials fan de Formentor Sunset
Classics una experiència sensorial
del més alt nivell.
4

TRIATLÓ ILLA DE FORMENTERA
7 d’octubre
Petita però no per això amb menys vida que les seves germanes. Formentera
sempre va lligada a l‘esport a l‘aire lliure. La Triatló Illa de Formentera,
després de l‘èxit de participació de 2016, es llança envers la cinquena edició
amb el ferm objectiu de demostrar que es pot gaudir (i molt) de l’illa també
a l‘octubre. La localitat dels Pujols acull aquesta cita amb l‘esport en la qual
els triatletes podran triar entre les modalitats esprint i olímpica, i en l‘esprint
podran decidir participar per equips.
Natació, ciclisme i carrera a peu són les diferents disciplines esportives que es
convertiran per un dia en el batec de Formentera.
www.unisportconsulting.com

Eivissa

Mallorca Pollença

FORMENTOR
SUNSET CLASSICS

Formentera

El nostre director artístic, Felipe
Aguirre, pianista i director d‘orquestra
pel Conservatori de Viena, ofereix
als nostres assistents en categoria
Premium una classe magistral prèvia
al concert en la qual ens introdueix
al concert, a l‘època dels compositors
i a tots aquests matisos que ens fan
gaudir encara més de la música.
Un escenari natural amb la
Mediterrània de teló de fons. L‘aposta
per grans figures de primer ordre
internacional i un programa exclusiu.
Un sopar de gala en un ambient
selecte amb una sofisticada decoració i
un menú d‘alta cuina.
www.formentorsunsetclassics.com

VOLTA CICLOTURISTA
A EIVISSA CAMPAGNOLO
12-15 d‘octubre
Una preciosa illa, camins que travessen la naturalesa més pura, platges i
caletes màgiques banyades per la Mediterrània i un clima ideal. Què més
necessites per començar a rodar? Aquest esdeveniment, al qual assisteixen
cada any alguns dels millors corredors del món, és perfecte per a ciclistes de
tots els nivells.
La volta arrenca el dissabte amb una ruta cicloturista que comptarà amb
dos trams cronometrats, un dels quals sorpresa. El diumenge es disputarà
el quart Trofeu Festes Patronals de Sant Rafel, 49,2 km per un circuit
completament tancat al trànsit en el qual es faran dues ascensions a la
pujada de les Marrades. Acceptes el repte?
www.ibizabtt.com
5
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Formentera

Eivissa

FORMENTERA ZEN

EIVISSA SABORS
Octubre-novembre

12-15 d’octubre
Deixa enrere el ritme atrafegat del
dia a dia i submergeix-te en un estat
de pau i harmonia. Benvingut a
Formentera, l‘illa on tot flueix d‘una
forma diferent, pausada. Embolica‘t
d‘una aura especial que atrapa els
esperits més inquiets en la trobada
que et proposa Formentera Zen.
Quatre dies de retir inspirador en
els quals t‘acompanyaran ponents

És un pla perfecte per lliurar-te als petits plaers de la vida eivissenca i,
de passada, descobrir la seva tradició mos a mos. Més de 50 restaurants
de l’illa participen en aquestes delicioses jornades gastronòmiques que
homenatgen plats tan emblemàtics com el bullit de peix, el guisat de peix o
el sofrit pagès, receptes típiques que han esdevingut una autèntica exquisitat.
Productes eivissencs com la gamba vermella, la llagosta, l‘oli, la sobrassada
o el flaó són els productes estrella d‘una cuina clàssica que es reinventa
amb les propostes més creatives. A més, podràs acompanyar tot això amb
les visites a cellers, tafones i granges ecològiques que s‘organitzen en
aquests dies. Hi ha moltíssimes activitats! Prepara‘t per gaudir d‘un viatge
gastronòmic que es troba en els enclavaments més idíl·lics de l’illa, amb un
menú a preu fix (20 €) i tapes més beguda (5 €). Hedonisme pur!

que han fet del seu art la seva
professió: un concert de música per
gaudir de la posta de sol, meditació
a la platja, sessions de ioga,
ponències sobre nutrició, psicologia,
medicina, tallers… Una infinitat
d‘activitats que et faran connectar
amb la part més espiritual de l’illa.
www.formenterazen.info

Menorca

VOLTA
CICLOTURISTA
INTERNACIONAL
A MENORCA
14-16 d’octubre
Si t‘apassiona recórrer el món
sobre rodes, aquesta és la teva
cita. La dissetena edició de la
Volta Cicloturista comptarà amb
tres dies de trepidant competició
al voltant de tota l‘illa, passant
per punts tan emblemàtics com
l‘històric camí d’en Kane o les
sinuoses muntanyes de l’Enclusa
i el Toro. Un desafiament de 212
km per alguns dels itineraris més
espectaculars de Menorca, apte per
a novells enamorats d‘aquest esport.
I per agafar forces, gaudeix de la
degustació de productes típics de
l’illa que tindrà lloc el dia abans de
la competició.
Apunta-t‘hi i descobreix els encants
de Menorca en bicicleta!

www.menorcacicloturista.com
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www.ibiza.travel.com

Mallorca Palma
PALMA DE MALLORCA
MARATÓ

15 d’octubre
Gaudir de Palma mentre tens cura
de la teva salut. Aquesta és la clau de
l‘èxit d‘aquesta marató que guanya
adeptes en cada edició. El punt de
trobada és a les 9:00 del matí al parc
de la Mar, als peus de la Catedral. El
recorregut discorre per les zones més
entranyables de la ciutat i contribueix
al fet que l‘esforç valgui la pena.
A més, recuperades les forces, els
participants es troben en l‘epicentre
de la vitalitat de l’illa. Propostes
culturals, restaurants, terrasses…
Només et queda decidir on vols
assaborir la teva recompensa.
Et podràs inscriure en la categoria
en la qual et sentis més còmode
(marató, mitja marató o 10 km) i
hi ha guardons per als cinc millors
masculins i femenins de cada
categoria. Una veritable festa de
l‘esport, amb activitats per a infants,
festa postcursa i moltes sorpreses més.
www.palmademallorcamarathon.com
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Mallorca Palma

TAPALMA

Formentera

SAVE POSIDONIA PROJECT

16-21 d’octubre

12-15 d‘octubre

Tot el talent dels xefs locals concentrat
en petites i suculentes bocades. Les
tapes són una forma de vida i TaPalma
el millor homenatge que es pot retre a
aquesta cultura gastronòmica. És la fira
gastronòmica per excel·lència de Balears.
Després de l‘èxit de les edicions anteriors
s‘espera que enguany els establiments
participants superin els 50.

Aprofitant l‘any internacional del turisme sostenible volem presentar
un projecte innovador que neix del desig de promocionar el turisme
sostenible i llançar un pla d‘acció per a la defensa de la prada de
posidònia: el SAVE POSIDONIA PROJECT.

Durant quatre dies la ciutat desborda
creativitat, propostes de gran nivell i
molt sabor. A més, fer la ruta és una
forma extraordinària d‘explorar encants
del nucli antic.
Com a novetat d‘enguany, se sumen a la
iniciativa els bars de copes i còctels amb
D-COPES, una ruta que complementa
les tapes amb copes o còctels.
www.tapalma.es

L‘organisme viu més longeu i gran del món és una planta de posidònia
de 8 km i 100 mil anys, que es troba en les nostres aigües, declarada
el 1999 patrimoni de la humanitat per la Unesco. La posidònia és
responsable de les nostres platges de sorra blanca, de les aigües
transparents i de l‘ecosistema mediterrani que protegeix la qualitat de
les nostres aigües.
En 2017 dedicarem tots els esforços perquè, emmarcades en aquest
projecte, les activitats i esdeveniments que es desenvolupin a Formentera
tenguin com a objectiu l’apadrinament de cadascun dels metres quadrats
de posidònia al voltant de Formentera per facilitar-ne la conservació per
mitjà de projectes relacionats amb la seva protecció.
Com a culminació en el mes d‘octubre, se celebrarà a Formentera el
Festival Save Posidonia, on hi haurà activitats esportives, culturals
i mediambientals, els beneficis de les quals es destinaran al Save
Posidonia Project i es presentaran els projectes que opten a finançament.
Informa’t i apadrina:

Eivissa
TRIATLÓ EIVISSA
LLARGA DISTÀNCIA

www.saveposidoniaproject.org

Mallorca Palma

TEMPORADA DE L’ORQUESTRA
SIMFÒNICA DE BALEARS
20 d‘octubre-25 de maig
Amb l‘arribada de la tardor l‘Orquestra Simfònica de Balears
comença la temporada de concerts de música de cambra. Un total del
15 concerts que es perllonguen fins al 25 de maig i que tenen lloc a
l’Auditorium de Palma, tot un referent en acústica que ha albergat
espectacles de rellevància internacional. L‘Orquestra Simfònica de
Balears és un dels principals referents simfònics d‘Espanya. Fundada
en 1988, la Simfònica és molt més que la seva temporada de concerts
de l’Auditorium de Palma, perquè se‘n pot gaudir en molts altres
llocs com el castell de Bellver, els preciosos patis del nucli antic de
Palma o el Teatre de Maó i traspassar fronteres amb concerts d‘àmbit
nacional o a ciutats com Perpignan, Cannes, Marsella o Viena.
www.simfonicadebalears.net
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22 d’octubre

Formentera

BTT VOLTA CICLOTURISTA
FORMENTERA BTT LA MOLA
27-29 d’octubre
És tardor a Formentera, el moment ideal per agafar la bicicleta i sortir a
rodar per l’illa i no hi ha millor ocasió per fer-ho que les proves de BTT
que arriben per revolucionar el tranquil mes d‘octubre. Els teus companys
de viatge? Els preciosos paisatges de Sant Francesc, la Mola i la Savina, un
clima que s’anhela suau i els corredors de muntanya més intrèpids. Apunta‘t
al repte de la BTT Volta Cicloturista Formentera i gaudeix de tres etapes
amb un total de 113 km i 1.186 m de desnivell. I, si vols un desafiament
encara major, coincidint amb la segona etapa d‘aquesta competició es
disputarà la BTT la Mola, que compta amb un recorregut més dur, només
apte per a esportistes experimentats!
www.bttformentera.net

Un desafiament per mar i muntanya
apte només per als més atrevits.
La màgica illa d‘Eivissa acull
un any més el Triatló de Llarga
Distància, una sensacional prova de
resistència que suposa tot un repte
per als amants d‘aquesta disciplina.
4 km de natació en les cristal·lines
aigües de la Mediterrània, amb una
temperatura idònia per gaudir de
la mar oberta, un recorregut de 120
km amb bicicleta pels itineraris
verds de l‘interior de l’illa i 30
km de cursa que voreja el recinte
emmurallat de la ciutat, una joia
reconeguda com a patrimoni de la
humanitat per la Unesco.
www.triatlonibiza.com
9
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Eivissa

Mallorca Palma

EIVISSA TRAIL MARATÓ
OCTUBRE
Sant Antoni de Portmany és un municipi molt vinculat
a l‘esport. Mostra d‘això és l‘organització un any més
de l‘Eivissa Trail Marató, una cursa que discorre per la
zona nord-oest de Sant Antoni, de vistes espectaculars,
vegetació exuberant i, en definitiva, un entorn que és un
dels principals atractius dels corredors.

FESTIVAL
INTERNACIONAL
D’ORGUE DE LA
CATEDRAL DE
MALLORCA

Hi ha tres modalitats de proves: la Light trail, de 10 km;
la Medium trail, de 21 km, i la Marató Trail, de 42 km.
El tret de sortida es dóna en el port esportiu de Sant
Antoni de Portmany. Una cita per a valents.
www.ibizabtt.com

Menorca

MITJA
MARATÓ ILLA
DE MENORCA

Tots els diumenges
d’octubre
Se celebra des de l‘any
2000 per commemorar
l‘aniversari de la mort
del compositor Johann
Sebastian Bach i des del
seu naixement no ha fet
més que consolidar-se com
una cita imprescindible per
als amants de la música
d‘orgue. Tots els diumenges
d‘octubre podràs gaudir
d‘un cicle de concerts que
reuneix organistes de talla
internacional en el preciós
escenari de la Catedral de
Mallorca. T‘impressionarà
l‘acústica d‘aquest immens
temple gòtic de 44 m
d‘altura i la llum única que
es filtra al seu interior per
rosasses de milers de colors.
Et fascinarà!

www.catedraldemallorca.info

Segona quinzena
La Mitja Marató Illa de Menorca
arriba a la tretzena edició convertida
en tot un referent de l‘atletisme a
les Illes Balears. Enguany la prova
es regeix per la màxima de “viu el
teu repte” i dóna cabuda a corredors
de tots els nivells per un traçat de
10 km i un altre de 21,097 km. I,
com a escenari, el preciós passeig
marítim del port de Ciutadella
i els carrers del nucli antic; un
circuit urbà que té com a punt de
sortida la plaça del Born. Prepara‘t
per afrontar un desafiament que
congrega centenars d‘atletes de dins
i fora de l’illa!
www.mitjamenorca.com
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Mallorca

SALINES DE MALLORCA
Tot l’any
Ningú no podia imaginar que una partícula tan petita arribaria a ser tan valuosa,
però l‘atracció del sud-est de Mallorca pel condiment més antic del món ve des
de lluny. Fenicis i romans obtenien la sal del Trenc i la Colònia de Sant Jordi
en el segle IV abans de Crist, aprofitant la riquesa d‘unes aigües idònies per a
la seva formació natural. Avui aquestes salines formen part d‘un entorn natural
idíl·lic, un paradís per a les aus i els visitants que s‘acosten a conèixer-les. Amb
visites guiades podràs conèixer l‘atractiu paisatgístic de les salines, la història i
el procés de fabricació d‘aquest or blanc, ric en oligoelements i capaç d‘enamorar
els més sibarites. No deixis de visitar-les!
www.salinasdestrenc.com | www.lasal.cat
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Mallorca Palma

L’ESPECTACLE
DEL VUIT
DE LA CATEDRAL
11 de novembre | 2 de febrer
Ocorre només dues vegades l‘any, les rosasses major i menor de la
Catedral s‘alineen per formar un vuit envoltat de màgia i misteri.
Els dies assenyalats són el 2 de febrer o l’11 de novembre, dia
de la Candelera i de Sant Martí. Afirmen els especialistes que
les rosasses no van ser construïdes expressament per propiciar
aquest fenomen, la qual cosa encara causa major interès entre el
públic. Els primers raigs del matí il·luminen la façana principal
i desencadenen una explosió de color que procedeix de les 1.116
peces de vidre que formen el vitrall major, també conegut com Ull
del Gòtic. De totes maneres, qualsevol dia és bo per meravellar-se
amb aquesta joia del gòtic. Ho heu de tenir en compte.
www.catedraldemallorca.info

Mallorca Palma

Mallorca

EVOLUTION MALLORCA
INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL

LONG COURSE
WEEKEND

NOVEMBRE

El Long Course Weekend és un festival esportiu que dura tres
dies i on els participants neden el divendres, munten amb
bicicleta el dissabte i corren el diumenge. Hi ha multitud de
distàncies i combinacions per participar-hi i per això és un
format perfecte per als clubs, grups d‘entrenament, famílies
o grups d‘amics per gaudir un cap de setmana esportiu amb
disciplines aptes per a tots.
Hi ha un reconeixement especial en forma de quarta medalla
per a aquells esportistes capaços de prendre part diàriament
en el segment llarga distància (3.800 m de natació, 172 km de
ciclisme i 42.195 m de cursa) per convertir-se en arribats de
LCW Mallorca i aconseguir la preuada quarta medalla que
uneix les altres aconseguides.

Malgrat la curta trajectòria, l’EMIFF s‘ha
convertit en un dels festivals de cinema més
respectats de la Mediterrània. Algunes de les
ments més brillants del cinema i prestigiosos
realitzadors, a més d‘aficionats, es donen cita
a la capital mallorquina per compartir els seus
talents, exposar les seves obres i, al mateix
temps, gaudir d‘un dels llocs més fotografiables
del planeta. El festival dóna també la
benvinguda al gènere documental, vídeo musical,
curts d‘animació i curts experimentals. És el lloc
ideal per als cineastes independents per dialogar
amb els professionals i estar al dia de les noves
tendències. La majoria d‘actes es concentren en
el Teatre Principal, en Cineciutat, Port Adriano
o el Museu d‘Art Contemporani Es Baluard.
www.evolutionfilmfestival.com
12

3-5 DE NOVEMBRE

Si t‘agrada nedar o anar amb bicicleta o córrer o si prefereixes
unir-les totes en un cap de setmana, el Long Course Weekend
és la teva prova!
www.lcwmallorca.com

Menorca Maó

CONCERT DE
SANTA CECÍLIA
27 de novembre
Nascut durant la segona meitat
del segle XIX, l‘Orfeó Maonès,
es reunia per actuar en serenates,
balls i altres espectacles. Des
d’aleshores, la seva funció ha estat
ininterrompuda i avui, quan ja
ha celebrat el 125 aniversari, és
una de les agrupacions musicals
més cèlebres de Menorca. Es
tracta d‘un dels orfeons més antics
d‘Espanya i avui compta amb més
de 40 espectaculars veus. Una
excel·lent ocasió per gaudir de la
seva captivadora posada en escena i
la seva qualitat vocal és el concert
de Santa Cecília, celebrat cada
any als voltants de la festivitat de
la patrona dels músics, el 22 de
novembre. No deixis de visitar-lo,
t‘impressionarà.
www.orfeonmahones.org

Mallorca Calvià

CALVIÀ L’HIVERN EUROPEU
Novembre-abril
Calvià ofereix durant els mesos de temporada baixa un ampli programa
d‘activitats gratuïtes per als turistes que hi fan estada. Excursions a peu,
concerts i actuacions, degustació de productes típics, tallers gastronòmics i
d‘artesania, excursions amb autocar, visita a cellers i altres llocs d‘interès són
només un exemple de les múltiples opcions de què, des de fa 25 anys, disposen
els visitants de Calvià entre els mesos de novembre i abril de cada any.
www.calvia.com | www.visitcalvia.com

Mallorca

SETMANA DE SANTA CECÍLIA
Setmana del 22 de novembre
És la festa de la música. Als voltants de la festivitat de Santa Cecília,
coneguda màrtir romana patrona de la música, l‘illa s‘omple de música en
tots els estils i formats. Palma, per exemple, ret homenatge a aquesta santa
amb un cicle de concerts gratuïts celebrats a esglésies i centres culturals de
la ciutat. Durant tota la setmana, joves artistes locals i músics de projecció
internacional es donen cita a la capital, una excel·lent manera de descobrir
algunes de les precioses esglésies de Palma i gaudir alhora de la millor
música en directe. Pollença, Muro o Artà són altres localitats que celebren la
festa de la música amb molts actes i concerts d‘allò més interessants.
www.palma.cat
13
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Tot l’any

Menorca S’Albufera des Grau

OBSERVACIÓ D‘OCELLS AL PARC NATURAL
DE L’ALBUFERA DEL GRAU
Mallorca
TEMPORADA DE CONCERTS DE LA FUNDACIÓ
STUDIUM AUREUM

Novembre-juny
Aquesta fundació creada en 2009 pel director musical Carles Ponseti
tracta de promoure els valors artístics i donar suport al treball dels seus
músics amb concerts i activitats. Dos grups són l‘ànima de la Fundació:
Studium Cor de Cambra, una coral que cerca sorprendre el públic amb
l‘exploració de noves músiques, i Studium Aureum, un grup vocal i
instrumental que treballa la música antiga. Podràs gaudir de l‘eclèctic
repertori en la temporada de concerts que organitzen cada any a l‘Auditori
del Conservatori de Palma. Una iniciativa que compta amb interessants
propostes agrupades en cicles, monogràfics, representacions i conferències.
Un regal per a la teva oïda!

Molts se sorprenen en descobrir
aquesta part de Menorca.
L’Albufera del Grau és un
preciós parc natural de més
de 5.000 hectàrees de boscos
d‘ullastres, aiguamolls i platges
de dunes que s‘estén des de
Maó fins al Mercadal. Tens tres
rutes diferents per recórrer el
parc. Dues arrenquen des del
Centre de Recepció i inclouen
diferents punts d‘observació
d‘aus, ideals per als observadors
d‘ocells que podran veure de
prop multitud d‘aus aquàtiques i
rapinyaires. La tercera comença
al poble del Grau i discorre per
camins paral·lels a la costa. Ah!
I no oblidis acostar-te al far de
Favaritx, on et sorprendrà un
bell paisatge lunar. No veuràs un
altre igual a Menorca!
www.balearsnatura.com

Mallorca

ALTERNATILLA
JAZZ IN MALLORCA 2017
28 de novembre-10 de desembre
Aquest projecte cultural és el punt de trobada entre
músics locals, nacionals i internacionals. Un suculent
programa de concerts de jazz, tallers i exposicions
fotogràfiques perquè gaudeixis de l’illa també a la
tardor. El lema del festival, i la clau del seu èxit,
és prioritzar la qualitat per sobre les obres o estils
més comercials, amb la qual cosa representen una
alternativa d‘oci veritablement atractiva i diferent que
et mourà pels diferents espais escènics de l’illa, atès
que cada concert es programa a un lloc o un altre per
maximitzar l‘efecte de cada format. En aquesta edició
el festival rep una important selecció de jazz emergent
dels Països Baixos.
www.alternatilla.com

www.fundaciostudiumaureum.cat
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Eivissa

Mallorca

Formentera

VISITES TEATRALITZADES
A DALT VILA

FIRES I MERCATS
DE TARDOR

CIRCUITS VERDS
DE FORMENTERA

Tot el mes

Tot l’any

Les fires agrícoles, artesanes, gastronòmiques i de
productes locals esquitxen el calendari anual de les illes
de principi a fi. Si posam el focus a la tardor ens trobam
amb algunes de les més interessants. Potser la més
completa sigui la del Dijous Bo d‘Inca (16 de novembre).
A més, és una de les més concorregudes i populars de
l’illa. També destaquen, el primer cap de setmana de
novembre, la Fira de Tardor de Marratxí, amb més pes
artesà; la Fira de la Carabassa de Muro (novembre); la
Fira de l’Oliva de Caimari (tercer cap de setmana de
novembre), o la Fira de la Mel de Llubí (19 de novembre).

Si és la teva primera vegada a Formentera aviat
descobriràs la pau i l‘assossec que regnen en
aquesta màgica illa de la Mediterrània. Un
privilegi que es multiplica si decideixes conèixerla a peu o amb bicicleta, sense presses, aprofitant
cada racó de les 32 rutes verdes que et brinda la
Formentera més natural.

Tots els dissabtes
El patrimoni cultural
i mil·lenari d‘Eivissa
impressiona els visitants tant
o més que les platges. El
recinte emmurallat de Dalt
Vila, declarat patrimoni de la
humanitat per la UNESCO
és, al costat de les esglésies
blanques que es troben a
la geografia eivissenca, un
dels màxims exponents
arquitectònics de l’illa.
Una original forma de
conèixer-lo és assistir a les
visites teatralizades que s‘hi
celebren cada dissabte. Els
seus actors mostren d‘una
forma molt fresca i espontània
com es vivia en l‘època en la
qual es va construir aquesta
fortificació. Un viatge en el
temps per comprendre millor
la societat eivissenca.

No has d‘oblidar que cada dia de la setmana hi ha mercat
a algun dels pobles de l’illa, un pla perfecte per adquirir
productes locals com oli, sobrassada, formatge, calçat,
roba, ceràmica… Segur que hi trobaràs el teu record
perfecte.
www.masmallorca.es

Aquests 32 circuits polivalents són camins
entrellaçats que sumen més de 100 km, així
que tens tantes opcions com puguis imaginar
per submergir-te en la naturalesa més pura, ja
sigui a peu, amb bicicleta o fent marxa nòrdica.
Descobriràs milers de tresors com les aigües
rosàcies de les Salines, la interminable platja de
les Illetes, els entorns rurals d‘interior o l‘icònic
far de la Mola.
www.formentera.es

ILO La Curia,
Plaça de la Catedral,
Dalt Vila
Tel. 971 399 232
www.ibiza.travel
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Mallorca

Mallorca

REGATA TROFEU
CIUTAT DE PALMA

EL CANT DE
LA SIBIL·LA

7-10 de desembre
El Reial Club Nàutic de Palma
acull un any més el Trofeu Ciutat
de Palma i amb aquesta ja són 67
les edicions. I no és d‘estranyar,
ja que aquesta competició de vela
lleugera s‘ha consolidat com un
esdeveniment esportiu de primer
nivell. Més de 600 regatistes
de tot el món competiran per
aconseguir l‘anhelat trofeu en
diferents modalitats, entre les quals
sobresurt la categoria optimist,
una classe d‘iniciació a la vela
que comptarà amb més de 400
embarcacions.

24 de desembre

La nit de Nadal a Mallorca té un elevat
component religiós. Pràcticament a totes les
esglésies de l’illa se celebren les Matines (missa
del gall) per commemorar el naixement de Jesús.
El punt àlgid d‘aquesta trobada és el Cant de
la Sibil·la que emmudeix els assistents any rere
any. Declarat patrimoni cultural immaterial
de la humanitat per la UNESCO l‘any 2010
és un espectacle digne de veure. Aquest cant,
d‘origen molt antic, es conserva només a
l‘Alguer (Sardenya) i a Mallorca. Les Matines
més espectaculars són les de la Catedral i les
del Santuari de Lluc, amb la intervenció del cor
infantil conegut com Els Blauets de Lluc que
amb les seves extraordinàries veus arrodoneixen
aquesta nit carregada de sentiment i bons
desitjos.

Fes-te a la mar i gaudeix d‘aquesta
privilegiada competició que es
disputa en les tranquil·les aigües de
la badia de Palma i que comptarà
amb moltíssimes activitats més.

www.catedraldemallorca.info
www.lluc.net

www.trofeociutatdepalma.com

Eivissa

DOS DIES TRIAL ILLA D’EIVISSA
DESEMBRE
Tot un clàssic per als aficionats al trial que arriba a la XXV edició
amb moltes novetats. Canvis en el recorregut, noves ubicacions… Els
organitzadors dels Dos Dies Trail Illa d‘Eivissa volen sorprendre els
participants i assistents en aquesta emocionant prova.
El traçat definitiu, encara per confirmar, discorrerà pel conegut municipi
de Sant Antoni de Portmany i comptarà amb trams de muntanya i de
costa de gran bellesa, així com de la ja mítica parada a Cala Salada per
recuperar forces. Com en altres edicions, podràs inscriure‘t en qualsevol
dels cinc nivells prevists segons la complexitat i podràs també gaudir de
l‘entretingut sopar de clausura de la competició.
www.motoclubfe.com
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Mallorca Palma

SANT SILVESTRE JUANEDA
26 de desembre
Palma se suma a aquesta cursa popular que acullen
grans ciutats d‘arreu del món. Des de la primera edició
en 2013 la participació s‘ha duplicat any rere any i ha
esdevingut tot un clàssic de Nadal a Mallorca. La Sant
Silvestre palmesana es disputarà el 26 de desembre i
comptarà amb més de 2.000 corredors. Amb dues

distàncies per triar, el circuit discorre majoritàriament
pel bell castell de Bellver, un entorn immillorable amb
un traçat suau, apte per a esportistes de tots els nivells.
I, a més d‘esport, també queda espai per a la diversió.
Prepara la teva disfressa i apunta‘t a la cursa més
esperada de Nadal!
www.elitechip.net
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Mallorca

Menorca Ciutadella

PEDRERES
DE L’HOSTAL

SENDERISME
A PARCS
NATURALS:
REFUGIS I
ALBERGS

Després de finalitzar les activitats d‘extracció de pedra, una original
iniciativa de l‘associació Líthica va convertir aquesta antiga pedrera
de marès menorquina en un monumental paisatge esculpit que
et sorprendrà per la seva bellesa. Un espai en el qual conviuen el
resultat de l‘extracció mecànica i manual, amb construccions de pedra
laberíntiques i un enorme jardí que sens dubte et recomanam visitar.
I si tens l‘ocasió, aprofita per gaudir d‘un gran nombre d‘activitats
culturals com concerts, festes i exposicions que s‘organitzen en aquest
singular enclavament al llarg de tot l‘any. Trobaràs les pedreres de
l’Hostal a tan sols 1 km de Ciutadella.
www.lithica.es

Eivissa

TRES DIES
TRAIL EIVISSA
1-3 de desembre
Una cita ideal per als
amants del cros. Tres dies
d‘apassionant competició en
plena naturalesa, recorrent
alguns dels senders més
espectaculars del cor de l’illa
eivissenca. I el millor és que
pots configurar la prova segons
les teves condicions i triar les
etapes que prefereixis.
Si no t‘espanten els
desafiaments d‘altura, et
recomanem disputar l‘etapa
reina del dissabte: una marató
amb un desnivell de 1.900 m
que et regalarà una vista gairebé
completa de l’illa, passant pel
Vedrà i les paradisíaques Cala
Tarida i Cala Compte, on acaba
la jornada amb una increïble
posta de sol. Impressionant!
www.trailibiza.com
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Mallorca Palma

MERCATS
GASTRONÒMICS
Són el batec de la
ciutat. Als mercats
de Santa Catalina, el
mercat de l‘Olivar i el
mercat de Sant Joan ha emergit
una nova forma d‘oci. Allà, a més
de trobar els productes més frescs,
fruites, verdures, hortalisses, carns
i peixos, es concentra tota la vida
de cada barri que els acull.
És el que es coneix com a mercat
gastronòmic, un punt de trobada,
un lloc en el qual relacionar-se,
gaudir de tapes i variats, ostres,
sushi, una copa de vi blanc… El
punt més fresc i deliciós de l’illa.
L‘acte de fer la compra s‘està
convertint en un acte social i cada
vegada són més les persones que se
citen als mercats per gaudir-ne.
www.mercatolivar.com
www.mercatdesantacatalina.com
www.mercadosanjuanpalma.es

Mallorca Palma

ES BALUARD
Es Baluard. Museu d‘Art Modern i
Contemporani de Palma. Una exquisida
selecció d‘artistes contemporanis nacionals
i internacionals. Es Baluard està situat al
cèntric barri de Santa Catalina, al baluard
de Sant Pere, i ofereix una panoràmica
espectacular de la badia de Palma, la
Catedral i el castell de Bellver.
Descobreix les seves obres per les tres
àmplies sales d‘exposició connectades amb
l‘exterior a través de rampes, claraboies
i grans balconades interiors. Trobaràs
un magnífic aljub antic convertit en un
espai d‘exposicions. Es Baluard acull
més de 600 obres de pintures, dibuixos i
escultures d‘artistes de les illes o vinculats
com Rusiñol, Miquel Barceló o Miró
i artistes internacionals com Magritte,
Picasso o Marina Abramovic. Descobreix
l‘exposició permanent i temporal i treu
el teu costat creatiu participant en tallers
o cicles educatius que t‘acostaran a l‘art
contemporani.
www.esbaluard.org

Mallorca és un paradís natural que
posseeix paisatges tan diversos com
espectaculars. Una illa que ho té
tot per gaudir de milers d‘activitats
a l‘aire lliure, en contacte amb
una naturalesa verge rica en
biodiversitat. Tens infinites rutes de
senderisme que discorren per bells
parcs naturals. Des dels escarpats
paratges de la serra de Tramuntana,
patrimoni mundial de la Unesco, als
aiguamolls de l’Albufera, l‘illot de la
Dragonera o els paisatges de postal
de Mondragó i la península de
Llevant. I, si vols fer nit, disposes
d‘una àmplia xarxa de refugis i
albergs repartits per tota l‘illa, amb
tots els serveis i comoditats perquè
passis una vetllada inoblidable.
www.balearsnatura.com

Mallorca Palma

Eivissa

RUTA DELS BETLEMS
DE PALMA

ESGLÉSIES
BLANQUES
D’EIVISSA,
REFUGIS
D’UN PASSAT

Desembre-gener
Arriba Nadal i figures i adorns
ocupen els carrers de Palma. Sortir
a tafanejar o a comprar-los és el pla
més esperat de moltes famílies en
aquestes dates. Però, a més, convents,
esglésies i centres culturals exposen
els seus pessebres, alguns autèntics
tresors com ara el del palau March,
on trobaràs un pessebre napolità del
segle XVIII, compost per més de
2.000 peces elaborades amb detall, o
els pessebres conventuals del monestir
de la Puríssima Concepció, Santa
Magdalena i Santa Clara. Contínua
la ruta fins al Centre Social de sa
Nostra, que guarda un tradicional
pessebre mallorquí amb una curiosa
forma d‘illa. El de l‘Ajuntament de
Palma està ambientat en els llocs més
emblemàtics de la ciutat, sens dubte,
el més nostàlgic! No te‘ls perdis, n‘hi
ha molts més!
www.palma.cat
www.infomallorca.net

Això era i no era una illa a la
Mediterrània coneguda com l‘illa
blanca perquè totes les construccions
eren d‘aquest color. Encara que
avui Eivissa està repleta de colors,
conserva les singulars esglésies
blanques. Es tracta de temples únics
al món, concebuts com a fortaleses
per protegir la població dels atacs
pirates. Per aquest motiu moltes
mantenen encara torres defensives
i un aspecte similar al dels castells
fortificats. Són a més el centre de
la vida quotidiana dels pobles, un
lloc de reunió i escenari de festes
i concerts. Anima‘t a descobrir
l‘original patrimoni arquitectònic
de l’illa!
www.ibiza.travel
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Eivissa

FESTIVAL
DE BALL
I CANÇONS
DE LA
NOSTRA
TERRA
GENER
Es tracta d‘un dels festivals més arrelats
d‘Eivissa. El cinema Regi de Sant Antoni
de Portmany acull des de fa dècades aquesta
impressionant mostra de cultura i ball
folklòric eivissenc. És un viatge al passat,
una immersió en la tradició de l’illa blanca
a través dels sons d‘antany, colorides robes i
balls folklòrics que escenifiquen les famoses
colles del municipi. Se celebra sempre el
gener en el marc de les festes patronals de
la localitat dedicades a Sant Antoni.
www.santantoni.net

Mallorca Palma
CONCERT DE CAP D‘ANY

2 DE GENER
Molts d‘anys!
Des de fa ja molts anys l‘Orquestra
Simfònica de les Illes Balears celebra
l‘arribada de cap d‘any amb un concert. El
programa, inspirat en la tradicional cita
musical que cada any se celebra a Viena,
inclou els títols més coneguts, Napoleó, La
festa de les flors, El vals de l‘emperador
o Champagne i la Marxa Radetzky que,
acompassada pel públic que pica de mans,
sol tancar la vetllada.
www.auditoriumpalma.com
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Mallorca

Menorca

Mallorca

FESTES DE SANT
ANTONI I SANT
SEBASTIÀ

FESTES DE SANT
ANTONI ABAT DE
MENORCA

PLATJA DE PALMA
CHALLENGE CICLISTA
MALLORCA

16 i 17 de gener | 19 i 20 de gener

17 de gener

25-28 de gener

Aquests dos sants protagonitzen el
calendari festiu de gener. Puntual
a la seva cita cada 16 i 17 de gener
arriba la festivitat de Sant Antoni,
patró dels animals, molt estimada
pels illencs. Les celebracions més
vistoses tenen lloc a la Pobla,
Manacor i Artà on entre foguerons i
dimonis són els protagonistes d‘una
de les festes més entranyables de
Mallorca. D‘altra banda, durant
tota la setmana que envolta el 20 de
gener, festivitat de Sant Sebastià,
patró de Palma, la ciutat s‘omple
d‘activitats, música i moltes altres
propostes per a grans i petits.

És una festivitat que se celebra a
tota l‘illa atès que Sant Antoni Abat
és el patró de Menorca. Durant
el vespre (16 de gener) s‘encenen
foguerons als carrers i places per
torrar sobrassades i botifarrons i
començar a festejar el gran dia, el 17
de gener. Les beneïdes (benedicció
d‘animals) són un dels actes més
concorreguts. Els menorquins
porten les seves mascotes a beneir
com feien antigament els pagesos
amb el seu bestiar perquè l‘any fos
productiu i per venerar Sant Antoni,
patró dels animals. És una jornada
molt festiva amb una gran varietat
d‘actes, mercats, cercaviles...

Torna la primera gran cita de l‘any
del ciclisme professional a Europa,
organitzada per Unisport Consulting, amb
la presència dels millors Uci World Teams
que presenten a Mallorca els seus estels.

Destaca la revetlla de Sant Sebastià
(19 de gener) una nit molt festiva
en la qual a totes les places de la
capital hi ha concerts i s‘encenen
foguerons on residents i visitants es
reuneixen a torrar productes de la
gastronomia local.
www.palma.cat

A Ciutadella, per exemple, té lloc
la processó dels tres tocs, que
simbolitza l‘entrada a la ciutat del
rei N‘Alfons III en 1287, quan va
alliberar Menorca de l‘ocupació
musulmana.
www.menorca.es

Després de celebrar el 25 aniversari,
la Challenge Ciclista disputarà quatre
trofeus, del 25 al 28 de gener de 20187,
que recorreran l‘illa i la mostraran,
gràcies a la repercussió mediàtica
internacional i les espectaculars
imatges que emet el canal de televisió
Teledeporte, perquè Mallorca és un dels
paradisos per a la pràctica del ciclisme
en qualsevol època de l‘any.
Els guanyadors de la passada edició
de la Challenge, André Greipel (Lotto
Soudal) en dues ocasions, Gianluca
Brambilla (Etixx – Quickstep) i Fabian
Cancellara (Trek Segafredo) demostren
l‘alt nivell de la prova, que disposa
sempre d‘un escamot d‘autèntic luxe.
www.vueltamallorca.com
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Menorca Maó

Mallorca

Mallorca

RUTA BRITÀNICA
Y FORTIFICADA

VIATGE AL
CENTRE DE LA
TERRA: VISITA A
LES COVES

SPORT
EXPERIENCE
RAFA NADAL

Llacs i rius d‘aigua dolça i salada,
estalactites i estalagmites, galeries
gairebé infinites ... Mallorca
amaga un autèntic tresor sota els
teus peus, gairebé 200 coves de
les quals només unes poques són
visitables. Enormes formacions, una
il·luminació estudiada al mil·límetre
i espectacles musicals t‘esperen a les
Coves del Drac i d‘Artà, al nord de
l‘illa. A les de Campanet, en plena
serra de Tramuntana, descobriràs
impressionants estalactites i
estalagmites i una immensa galeria
de roca calcària, mentre que a
les Coves dels Hams, capricis de
la natura han erigit formacions
semblants als hams. A Palma pots
visitar les coves de Gènova. Totes
són espectaculars. Prepara‘t per
endinsar-te en el fascinant món
subterrani!
En el cor del port de Maó, pots reviure un
trocet de la història militar de Menorca. La
immensa fortalesa de la Mola, repleta de galeries
subterrànies, fronts defensius i antics polvorins
s‘aixeca a més en un preciós entorn natural.
A peu, amb bicicleta, en buggie o a cavall…
Si la recorres, en descobriràs la història i una
panoràmica espectacular de la costa. Aquest
sorprenent viatge al passat continua a les galeries
subterrànies del castell de Sant Felip, situades
a la riba sud del port de Maó. Conèixer-les en
una trepidant visita nocturna amb figurants
uniformats, torxes i trets de canons. És un pla
ideal per als més petits! I a un illot al centre del
mateix port trobaràs l‘anomenada illa del Rei.
Una visita guiada t‘explicarà tots els secrets de
l‘antic hospital militar que custodia.

www.menorca.es
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www.cuevasdeldrach.com
www.cuevasdelshams.com
www.covesdecampanet.com
www.cuevasdearta.com
www.covesdegenova.com

En aquest Museu Internacional de Manacor viuràs una
experiència purament esportiva. L‘estimat i aclamat
tennista mallorquí Rafa Nadal ha donat una col·lecció
de trofeus i objectes que s‘exposen al costat d‘altres grans
icones de l‘esport. El tennista disposa també d‘un espai
exclusiu perquè coneguis de primera mà la labor de
la Fundació Rafa Nadal. Se sumen a això una sala de
projeccions amb una pantalla de 180º que repassa grans
moments de la història esportiva i una espectacular sala
experiencial, un lloc on podràs posar a prova les teves
habilitats en els simuladors d‘sport-xperience, futbol,
tennis, fórmula-1, hoquei, escalada... Et sentiràs com un
autèntic esportista professional!
www.sportxperience.rnsportscentre.com

Eivissa

VISITES
TEATRALITZADES
A LA NECRÒPOLI
DEL PUIG DELS MOLINS:
LLEGAT D’ANTIGUES
CIVILITZACIONS
Tot l’any, l’últim diumenge de cada mes
Hi ha moltes formes de descobrir el rastre d‘antigues
civilitzacions a Eivissa, però cap no et resultarà tan
enriquidora com aquesta. Descobrir el passat de l’illa
narrat i representat per actors és un pla genial per a tota
la família, una experiència que enamora petits i grans.
Amb les visites teatralizades reviuràs la vida quotidiana
de les èpoques púnica, fenícia i romana, els seus
costums i ritus funeraris. I així, entendràs el valor de
la necròpoli del Puig dels Molins, un tresor arqueològic
que posseeix una riquíssima col·lecció de sarcòfags i
elements funeraris que li han valgut el distintiu de
patrimoni de la humanitat per la Unesco.
www.maef.es
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Eivissa

Mallorca Palma

JORNADES
GASTRONÒMIQUES DE PEIX

CAMINADA NOCTURNA
LLUM D‘AMETLERS

TEMPORADA D’ÒPERA
DEL TEATRE PRINCIPAL

10 de febrer

El Teatre Principal de Palma aixeca el teló.
Es tracta d‘una carícia per a les teves oïdes. La temporada d‘òpera
del Teatre Principal és un dels principals esdeveniments culturals
de la comunitat. Creada l‘any 1984, gràcies al cor de la Fundació
del Teatre Principal, és un esdeveniment únic a l’illa i a més
especialitzat en òpera.

FEBRER
Dos caps de setmana consecutius amb una proposta per llepar-se els dits.
Restaurants de tota Menorca celebren aquestes jornades gastronòmiques
amb un menú especial de migdia a força de peixos o mariscs. Encara
que diferent a cada establiment, en els menús elaborats per a l‘ocasió no
faltaran clàssics menorquins com la caldereta de peix o el saborosíssim
peix de roca. Una excusa perfecta per delectar el teu paladar i conèixer,
de passada, alguns dels racons més bonics de Menorca que acullen aquesta
deliciosa iniciativa. Consulta la programació de les jornades i assegura‘t
una plaça reservant el teu menú.
www.gastronomiamenorca.es

Santa Agnès de Corona celebra
entorn del dia de la patrona una
de les activitats més populars. Es
tracta de la tradicional caminada
Llum d’Ametller en la qual els
excursionistes caminen des de Sant
Antoni a Santa Agnès passant per
Cala Salada i la Vall de Corona
envoltats dels almetlers en flor típics
d‘aquesta època. El recorregut es fa
en unes 2,5 hores i a l‘arribada es
pot gaudir d‘un sopar de torrada,
sobrassada, entrepans i música
discoteca de tots els temps.
Diumenge al matí els esportistes
tenen una cita amb la cursa popular
Flor d’Ametller, organitzada pel
Club d‘Atletisme sa Raval.
www.ibiza.travel

El Teatre Principal de Palma va inaugurar la XXXI Temporada
d‘Òpera i Ballet el 5 de març de 2017. La primera obra del
programa és l‘òpera Macbeth de Verdi, sota la producció de Teatre
Sâo Carlos de Lisboa. Les actuacions tindran lloc els dies 8, 10 i 12
de març. Seguirà la famosa obra Così fan tutte de Mozart, produïda
pel Teatre di Sant Carlo de Nàpols, amb sessions els dies 2, 5, 7 i
9 d‘abril. L‘òpera María Moliner del compositor mallorquí Parera
Fons i produïda pel Teatre de La Zarzuela de Madrid, es posarà en
escena els dies 5, 7 i 9 de maig. El 14 de maig, l‘escenari del teatre
acollirà una vetllada del tenor Josep Bros.
www.teatreprincipal.com

Mallorca

Menorca

LA FUNDACIÓ
PILAR I JOAN MIRÓ

TRAIL DELS FARS

Una visita imprescindible de Palma.
Mirant la mar i envoltada de naturalesa es
troba la Fundació Pilar i Joan Miró, creada
per l‘artista i la seva dona per a la difusió del
coneixement i la creació artística. La Fundació
Pilar i Joan Miró està formada per tres edificis
d‘espectacular arquitectura que no has de deixar
de visitar durant la teva estada a l’illa. El taller
Sert, dissenyat per l‘arquitecte català Josep Lluís
Sert, estudi de l‘artista des que aquest fixàs
definitivament la seva residència a la ciutat
mallorquina i on es recrea el procés creatiu de
Miró; Son Boter, una possessió del segle XVIII
que Miró va convertir en un segon taller per a
obres de gran grandària, i l‘edifici Moneo que
alberga sales d‘exposicions, biblioteca, botiga,
auditori i cafeteria. Endinsa‘t en el somni de
Miró en un impressionant recorregut per la
vida i l‘obra de l‘artista més representatiu del
surrealisme espanyol.

Els 44 km que separen el far de Cavalleria de la línia de meta
de la Trail dels Fars a Menorca són una aventura per a tots
els sentits. Curses diferents en una mateixa que tindrà lloc
diumenge vinent, dia 19 de febrer de 2017.

www.miro.palmademallorca.es
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Segona quinzena de febrer

Amb tres edicions a l‘esquena i més de 1.400 participants,
la prova, organitzada per les empreses Biosport Menorca i
Elitechip, s‘ha desmarcat com una alternativa ideal no solament
esportiva sinó també social perquè serveix com a excusa per
visitar els encants de l’illa de Menorca en temporada baixa,
lluny de les massificacions turístiques. Un repte que ja ha
atret corredors de primer nivell de la talla de la campiona del
món Núria Picas, Fernanda Maciel, el campió del món Tòfol
Castanyer, Toti Bes o Pau Capell, campió de la Spain Ultra Cup
de Trail, a l‘igual que Laia Díez.
A 12 km de la meta es dóna la sortida als corredors de la
modalitat popular, per a aquells més ràpids o que estan
començant a córrer i volen viure una de les curses més
concorregudes del panorama balear.
www.visitmenorca.es
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RUTA TALAIÒTICA:
LES PEDRES
PARLEN

Menorca

Formentera

Mallorca

RUTA
TALAIÒTICA

ESTANYS
MIL·LENARIS:
PARC NATURAL
DE SES SALINES
D‘EIVISSA I
FORMENTERA

ELS AMETLERS EN FLOR

Fa milers d‘anys les civilitzacions
prehistòriques varen construir els
denominats talaiots, una espècie
de torres de pedra utilitzades
probablement com a habitatge, punts
de vigilància i torres de defensa.
Navetes, taules, coves d‘enterrament
i talaiots configuren avui una
impressionant xarxa de jaciments
perfectament conservats que opta a la
candidatura de patrimoni mundial de
la Unesco. Encara que trobaràs més
de 1.500 repartits per tota Menorca,
hi ha alguns que són de visita
obligada: la naveta dels Tudons,
una construcció funerària que
només trobaràs a l’illa o els poblats
talaiòtics de torre d’en Galmés i de
Trepucó posseeixen algunes de les
ruïnes més espectaculars. Regala‘t un
passeig per la història més antiga de
Menorca!
www.menorcatalayotica.info
www.menorca.es

Mallorca Palma

RUTA DE PATIS
DE PALMA
Aquesta ruta ens condueix als
bells patis de les cases senyorials
d‘aquelles que varen ser les famílies
més influents de la ciutat. Situats en
el nucli antic de Palma, aquests patis
són una veritable joia arquitectònica i
la ruta que et proposam, una excel·lent
oportunitat per conèixer aquest llegat
patrimonial: la seva història, la seva
simbologia i la funció que exercien
en la vida social de l‘època. Alguns
se sumen a l‘oferta cultural de l’illa
i acullen de tant en tant concerts de
música clàssica, exposicions i moltes
altres iniciatives culturals.
www.mallorcarutes.es
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Visitar aquest parc natural és
una de les millors experiències
que et pots endur del teu viatge.
I és que entre les dues Pitiüses
trobaràs un espai natural amb
un riquíssim ecosistema en el
qual els mil·lenaris estanys de sal
transformen el paisatge en una
postal. El seu immens fons marí
cobert de prades de posidònia
oceànica fa que les seves aigües
siguin tan cristal·lines que
el busseig i el submarinisme
esdevenen una experiència
privilegiada. Els observadors
d‘ocells gaudiran albirant les aus
migratòries que hi descansen i
nien. Flamencs, agrons… És un
paradís per a ornitòlegs! I per si
això fos poc, les Salines alberguen
algunes de les platges més belles
d‘Eivissa i Formentera. Anima‘t
a descobrir un dels paisatges més
sorprenents de Balears!
www.balearsnatura.com

FEBRER
Cada any, entre els mesos de gener, febrer i març, quan en altres racons de
la geografia europea l‘estampa habitual de l‘hivern presenta un paisatge propi
del fred, a Mallorca es repeteix un fenomen, que alguns s‘han aventurat a
denominar “el miracle de la floració dels ametlers”, que irromp sobtadament
per acolorir l‘estació hivernal. A través de deliciosos passeigs entre camps
d‘ametlers i relaxants rutes paisatgístiques, el viatger tindrà l‘oportunitat de
descobrir la riquesa patrimonial i natural que ofereix l‘illa de Mallorca en els
primers mesos de l‘any.
Qui visita Mallorca durant els primers mesos de l‘any i recorre els camps
d‘ametlers de l’illa no queda impassible davant la imatge de la promesa de la
ràpida arribada de la primavera amb els ametlers en flor.
www.infomallorca.net

Mallorca

POWERMAN
FEBRER
Powerman és la marca de duatló més reconeguda en l‘àmbit mundial. Pertany
a l‘IPA, International Powerman Association, que també la gestiona, i convoca
els millors duatletes del planeta, tant professionals com aficionats, de totes les
edats. Encara que el format del duatló, córrer-bici-córrer, és més senzill que
el del triatló, és, no obstant això, una prova que cada vegada compta amb més
seguidors que desitgen provar-se a si mateixos i superar els seus límits físics.
En 2016, Can Picafort va acollir per primera vegada la prova de duatló
internacional més reconeguda en l‘àmbit mundial: POWERMAN.
La situació de Can Picafort i la seva oferta hotelera centrada en l‘esport fan
que Can Picafort sigui el lloc escollit per a la preparació de molts duatletes i
triatletes professionals de tota Europa.
www.powermanspain.com

Mallorca

MALLORCA MÍSTICA: ALLOTJA‘T EN ELS SANTUARIS
Una sensació de pau t‘envaeix en descobrir els santuaris de Mallorca, espais replets d‘història i espiritualitat.
Allotjar-te en un santuari és la millor opció per gaudir de la tranquil·litat en entorns naturals immensament bells.
Tens moltes opcions, totes amb espectaculars vistes. Des del Santuari de Cura, que descansa en el cim del puig de
Randa, al Santuari de Lluc, un enclavament privilegiat de la serra de Tramuntana amb un valuós patrimoni artístic i
natural. Si t‘allotges al Santuari del puig de Maria, a 333 m sobre la badia de Pollença, sentiràs que acaricies el cel. I
si vols embolicar-te d‘història, el Sant Salvador Petit Hotel és una alternativa perfecta. Tu tries!
www.infomallorca.net | www.santuaridecura.com |

www.lluc.net | www.santsalvadorhotel.com
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Menorca

FIRA DEL CAMP
DE MENORCA I
CONCURS MORFOLÒGIC
DE BESTIAR BOVÍ
FRISÓ DE MENORCA

Mallorca

Segona quinzena

K42 I K21 MALLORCA

És la festa del camp per antonomàsia. La Fira del
Camp, celebrada any rere any al polígon industrial de
la Trotxa d‘Alaior, fa 31 anys i es consolida com un
dels esdeveniments més multitudinaris de tots els que
se celebren a Menorca. És un punt de trobada entre la
pagesia i totes aquelles persones que estimen la terra,
el camp i el paisatge de Menorca. Més de 70 expositors
de maquinària agrícola, productes agroalimentaris,
artesania, flors, roba hípica, eines del camp… a la
teva disposició durant dos dies. L‘extens programa
d‘activitats inclou un espectacle eqüestre, un tast de
carn de Menorca, concerts, exposicions i el Concurs
Morfològic de Bestiar, un dels actes que crea més
expectació de tot el cap de setmana. Si t‘agrada el camp,
aquesta és la teva fira.
www.alaior.org

Mallorca

Menorca

RAL·LI CLÀSSIC ILLA DE
MALLORCA

CAMÍ DE CAVALLS
ÈPIC 360º

MARÇ

Primera quinzena

La primavera rugeix a Mallorca amb els motors dels cotxes
clàssics més exclusius del món. És el Ral·li Clàssic Illa de
Mallorca, conegut també com Oris Ral·li Clàssic, ja que la
marca suïssa és des de fa uns anys patrocinadora oficial
d‘aquest fantàstic esdeveniment.

Una cursa de muntanya per etapes, tres dies
d‘aventura i tota una illa per recórrer, comença
la competició més èpica de Menorca! Cerca una
parella perquè aquesta trepidant cursa es disputa
en equips de dues persones. Junts recorrereu el
camí de Cavalls, una històric sender que voreja
l‘illa i que et durà per barrancs, valls, torrents,
torres de guaita, fars i algunes de les cales més
espectaculars de Menorca. Teniu tres modalitats
per triar i la possibilitat de pernoctar al final
de cada etapa si contractau els lots que t‘ofereix
l‘organització. No t‘ho pensis, tria el teu repte i
viu una aventura llegendària!

Tres dies en els quals l‘illa esdevé una desfilada
d‘autèntiques joies del motor per al gaudi de pilots i
aficionats. New Stratoss, AC Cobra, Jaguar I-Type, TVR…
són algunes de les marques que recorreran la geografia
de l’illa durant la competició. Sorprèn l‘elevat nombre
de participants arribats de països estrangers, prova de la
repercussió internacional del campionat.
www.orisrallyclasico.com
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MARÇ
Si córrer és una de les teves passions, fer-ho per la serra
de Tramuntana farà que estimis encara més aquest esport.
Dues competicions de cursa de muntanya, una de 42 km i
una altra de 21 km, es disputen al voltant d‘aquest tresor
natural que ha estat declarat patrimoni mundial per la
Unesco. Partint de la finca pública del Galatzó, recorreràs
un escarpat paisatge que discorre entre alzinars, torrents
i penya-segats, amb una impressionant panoràmica de la
Mediterrània de fons. Després de l‘ascens als cims del
Galatzó i l‘Esclop, baixaràs pels senders típics de muntanya
fins al nivell de la mar i arribaràs a les tranquil·les
platges de Peguera, al municipi de Calvià. I a la fi hauràs
aconseguit la meta!
www.k21mallorca.com

www.epictrail360.com
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Eivissa Santa Eulària

Menorca

CURSA
PASSEIG A
PASSEIG

LLATZERET
DE MAÓ

MARÇ

Amb motiu de l‘arribada de la
pesta bubònica amb els vaixells
procedents d‘Orient i el nord
d‘Àfrica, a les costes menorquines,
el comte de Floridablanca, ministre
del rei il·lustrat En Carles III,
manà la construcció del llatzeret de
Maó, per ordre d‘aquest en 1793.

Imagina‘t quatre traçats diferents
en una sola cursa. Així és la Cursa
Passeig a Passeig que acull la
bohèmia població de Santa Eulària a
l’illa d‘Eivissa. A peu, amb bicicleta
o patins tu tries com disputar-la. Si
optes pel cros, tindràs dos circuits
diferents, una marxa de 15 km des
del passeig de Vara del Rei fins
a l’Alamera i una mini cursa de
1.500 m amb sortida al carrer de
Sant Jaume. Els patinadors tenen
per davant altres 15 km, mentre
que els ciclistes podran gaudir d‘un
agradable passeig no competitiu.
És una jornada que es viu en un
ambient festiu i relaxat, ideal per
practicar l‘esport que més t‘agradi a
l‘aire lliure.

MARÇ-OCTUBRE

Eivissa Sant Josep de Sa Talaia

SANT PEPE
ROCK

www.atletismo-ibiza.com

Segona quinzena de març
Els amants del rock estau de sort.
Torna la nit més rockera d‘Eivissa!
Per si encara no ho saps, Sant Pepe
Rock és un festival anual que forma
part del programa de festes de Sant
Josep de la Talaia que de passada
direm que és un dels municipis
més bells de l’illa. De dia, aprofita
per recórrer el petit i alegre poble i
conèixer la bella plaça de l‘església,
que durant nits com aquesta brilla
més que mai amb el joc de llum i
color dels focs artificials. I entrada
la nit toca gaudir de les grans icones
del rock espanyol: Fangoria, Kiko
Verí, Fito i Fitipaldis… Encara que
Sant Pepe Rock sempre sorprèn, és
una aposta segura. Fes-te ja amb la
teva entrada!
www.santjosep.net
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Es tracta d‘un conjunt arquitectònic
singular, històric i sanitari,
pensat originàriament per passar
la quarentena de les constants
epidèmies que ocasionava aquesta
malaltia. Amb anterioritat,
el govern britànic havia construït
un petit recinte a l’illa de la
Quarentena, que al segle XIX es
va usar només en èpoques de molta
aglomeració al port.
En 1817 les instal·lacions comencen
a funcionar i passat un segle deixen
de funcionar per, anys més tard i
després d‘algunes remodelacions,
convertir-se en un escenari per a
reunions i congressos nacionals i
internacionals així com en un lloc
per visitar per poder sentir i recrear
el que es va viure durant el segle
XIX gràcies als magnífics espais i
construccions que es preserven al
voltant de tot l‘illot.
Declarat bé d‘interès cultural
l‘any 1993, es troba a un dels
enclavaments privilegiats de la
costa de Menorca, a un illot situat
al centre del port de la capital
administrativa menorquina.

902 929 015
www.menorca.es
RUTA FORTIFICADA

Menorca

Formentera

FESTIVAL
JAZZ OBERT

TROFEU CICLISME
EN RUTA ILLA DE
FORMENTERA

Març-abril-maig
La primavera a Menorca es mou a
ritme de jazz. Aquest festival, que
ha aconseguit la majoria d‘edat, és
un dels més esperats pels seguidors
d‘aquest gènere.
Els organitzadors afirmen que
varen triar com a nom Jazz Obert
precisament perquè cercaven obrir-se
a l‘univers del jazz, a noves propostes,
a nous talents, a noves idees.
El festival se celebra durant els
mesos de març, abril i maig i
discorre pels principals escenaris
de l’illa: el Teatre Casino Nou
de Ciutadella, la Sala de Cultura
‘Sa Nostra’ de Maó, l‘Auditori
de Ferreries, el Claustre de Sant
Francesc de Maó o el Teatre
Principal de Maó, entre altres.
www.jazzobert.com

MARÇ
De la bohèmia població de la Mola
fins a les turqueses aigües del Caló,
passant per Sant Ferran, els Pujols
i Sant Francesc. Una ruta pels
paisatges de postal de Formentera
que es disputa sobre rodes. Sol i
mar, pau i tranquil·litat, en el Trofeu
Ciclisme en Ruta Illa de Formentera
respiraràs l‘aura especial que només
té aquesta illa. És una prova apta
tant per a aficionats com per a
corredors professionals que combina
trams suaus i desnivells, amb totes
les mesures perquè puguis gaudirla amb seguretat. Molts s‘enamoren
de Formentera recorrent-la amb
bicicleta, ara pots fer-ho tu en aquesta
emblemàtica competició.
Facebook:
geespalmador.formentera
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Mallorca Palma

TROFEU SAR PRINCESA
SOFIA DE VELA
MARÇ - ABRIL
Ens agraden les regates. No treure tot el
partit que ens brinda la mar Mediterrània
seria un despropòsit. Per aquest motiu a
les nostres aigües se celebren multitud
d‘esdeveniments nàutics com el SAR
Princesa Sofia. Es tracta d‘una competició
de vela lleugera que se celebra tots els
anys a Mallorca. Organitzat pel Reial
Club Nàutic de Palma, el Club Nàutic de
l‘Arenal i el Club Marítim Sant Antoni de
la Platja, es tracta d‘una de les cites més
importants del calendari de competicions de
vela del país. Des de la primera edició, en
1968, l‘organització ha aconseguit mantenir
el prestigi i el ressò mediàtic que fa
d‘aquesta competició un dels moments més
esperats de la primavera a l’illa.

Menorca

CAMÍ DE CAVALLS A CAVALL,
A PEU O AMB BICICLETA
El camí de Cavalls és un sender històric que recorre el litoral de l’illa de
principi a fi. 185 km, 20 etapes senyalitzades i milers de tresors a cada
tram. Des de 1330 va servir d‘enclavament estratègic a les tropes del rei En
Jaume II, que vigilaven la costa des d‘aquest bell camí; més tard anglesos i
francesos aprofitarien també aquest pas de vistes privilegiades. Recórrer el
camí avui et brinda l‘oportunitat de descobrir una travessia per les cales i
platges més idíl·liques, espais naturals com l’Albufera del Grau o el cap de
Favaritx, torres defensives, terres de cultiu, zones humides, penya-segats i
dunes. Pots fer el recorregut a peu, amb bicicleta o a cavall però, sigui quina
sigui l‘opció, gaudiràs d‘una experiència increïble!
www.menorca.es

Mallorca

FINQUES I
JARDINS DE
MALLORCA

www.trofeoprincesasofia.org

Mallorca Sóller
Formentera

ALL ROUND TRAIL
MARÇ
És una de les cites esportives més esperades de Formentera.
L‘All Round Trail és una cursa de 72,5 km que dóna la volta
a l’illa i que té la sortida i la meta al port de la Savina.
Conjuntament se celebra la Half Round Formentera Trail,
de 40,5 km, amb sortida als Arenals i arribada al port de
la Savina i el Tros de Fart, de 21 km, amb sortida al Caló
i arribada també a la Savina. Es tracta d‘una prova dura
recompensada sempre per la bellesa de l‘emplaçament en el
qual se celebra.
www.trailformentera.com
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PAISATGES DES DEL TREN:
VIATGE AMB TREN HISTÒRIC
A LA VALL DELS TARONGERS
El sotragueig d‘aquest preciós tren de fusta impressiona tots els passatgers
que pugen al tren de Sóller. És el mateix so que varen escoltar els primers
viatgers aquell dia de 1912 en què es va inaugurar. Encara en funcionament
des d’aleshores i amb el disseny dels vagons i els materials originals, el tren
surt tots els dies del cor de Palma on es troba la seva acollidora estació, obra
de Gaspar Bennàssar. Els 55 minuts que et separen de la vall dels tarongers
es faran curts i quedaràs captivat per la bellesa del paisatge i l‘aroma a flor
de taronger que entrarà per la finestreta: és la serra de Tramuntana en tota
la seva esplendor. El tren finalitza el seu recorregut en un dels pobles més
bells de l’illa: Sóller, on podràs descobrir una bona mostra de l‘arquitectura
modernista de l’illa. És una excursió preciosa que es gaudeix des del minut
un. Et recomanam fer-la en dissabte, dia en què hi ha mercat.
www.trendesoller.com

A Mallorca en diem possessions
i n‘hi ha centenars a tota l‘illa.
Moltes d‘aquestes antigues finques
de muntanya estan obertes al públic
i conserven encara la tradició i
l‘encant d‘antany, característiques
que han sabut conjugar amb una
interessant proposta d‘activitats que
farà les delícies dels més petits.
Envoltats de naturalesa, gaudireu
aprenent tradicions d‘uns altres
temps, revivint la història d‘aquestes
centenàries finques, jugant amb
animals… La Granja d’Esporles, els
Calderers o Raixa són excel·lents
opcions per fer-ho. La torre Cega
organitza vetllades musicals a un
espectacular entorn a l‘aire lliure.
I, si vols submergir-te en els
jardins més bells de l’illa, res com
els d‘Alfàbia o el Jardí Botànic de
Sóller. Són impressionants!
www.lagranja.net
www.elscalderers.com
www.jardinesdealfabia.com
www.fundacionbmarch.es
www.jardibotanicdesoller.org
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Menorca

MECUP 2018
28-31 d‘abril
El Torneig Internacional de
Futbol Base Copa de Menorca és
un fantàstic pretext per unir dues
de les passions de l’illa: turisme
i esport. Equips de futbol base
arribats de tot el món tindran per
endavant quatre dies d‘emocionant
competició, una oportunitat per
aprendre, millorar i superar-se. Es
jugaran dues fases, una primera de
grups i la final, de la qual sortirà
el guanyador del Torneig. Però,
entre partit i partit, trobaràs també
temps per conèixer Menorca, una
destinació ideal per a famílies. Un
passeig per la naturalesa més verge,
visites culturals o un capbussó en
les aigües cristal·lines per als més
valents… Anima‘t a descobrir l‘illa
més pura!
www.mecup.net

Eivissa

Menorca Alaior

EIVISSA MARATÓ

FIRA DEL TURISME
DE MENORCA

ABRIL
Eivissa Marató posa de manifest que aquesta illa
ofereix al visitant molt més que diversió, sol i platja.
Perquè a més de l‘oci i la cultura, l‘esport cobra
protagonisme, amb l‘estrena enguany d‘aquesta
competició de 42,195 km, que se suma a unes altres
ja consolidades a l’illa, com les ja tradicionals
Mitja Marató o l‘Ironman Eivissa. La intenció dels
organitzadors d‘Eivissa Marató és situar les Pitiüses en
el panorama internacional de maratons. La competició
inclou diferents activitats paral·leles, com una prova
de 15 km i una fira del corredor, que pren el relleu
de Touribisport, però que manté aquest nom. La cursa
transcorre en horari vespertí, entre les localitats de
Vila i Santa Eulària del Riu.
www.mediomaratonibiza.com
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Eivissa

TORNADA
A EIVISSA
INTERNACIONAL
BTT

Eivissa/Formentera

REGATA
RUTA DE LA
SAL

ABRIL

Setmana Santa

Mountainbike, Protagonist des
Frühlings.
Abril és un mes perfecte per a la
pràctica d‘esport. Els dies comencen
a allargar-se, els colors de la
primavera ressalten els paisatges
i un se sent amb més energia per
afrontar reptes com aquest: la volta
a Eivissa en bicicleta tot terreny.

Tot va començar l‘any 1846
per rescatar Barcelona
d‘una escassetat de sal que
posava en perill la ciutat.
Un home de negocis va tenir
una idea genial: proposar
als navegants més famosos
del moment el desafiament
de portar la sal des de les
Salines de les Pitiüses a
Barcelona. En 1989 es va
recuperar la idea i es va
adaptar a una competició
esportiva. L‘èxit de la
convocatòria no ha parat de
créixer amb el pas del temps.
Fins a 300 embarcacions es
disputen cada mes d‘abril el
prestigiós trofeu de la Regata
Ruta de la Sal.

Dividida en tres etapes (tres dies) la
convocatòria reuneix tots els anys
un bon nombre de ciclistes que
troben en aquesta prova el premi
perfecte a l‘esforç de tot un any
d’entrenaments.
www.ibizabtt.com

www.larutadelasal.com

Primera quinzena
Després de l‘èxit de la primera convocatòria d‘aquesta
fira el passat mes d‘abril, la Fira del Turisme d‘Alaior
torna a desplegar els seus encants durant tres dies per al
gaudi de visitants i residents.
Es tracta de promocionar el sector turístic i el producte
local a través dels seus protagonistes. Multitud
d‘empreses de serveis, d‘activitats esportives, culturals,
d‘oci, grups musicals, d‘animació, etc. participen en
l‘esdeveniment per ser un catàleg vivent de tota l‘oferta
que t‘espera a Menorca. L‘excusa perfecta per esprémer
les teves vacances a l’illa.
www.alaior.org
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Menorca Fornells

MITJA
MARATÓ DE
FORNELLS
ABRIL
És molt més que un desafiament
esportiu. La Mitja Marató de
Fornells ofereix als seus participants
l‘oportunitat de gaudir del
panorama cultural, gastronòmic i
paisatgístic d‘una de les illes més
belles de la Mediterrània. Aquesta
cita esportiva arriba en 2018 a la
seva sisena edició amb un excel·lent
acolliment mostra de la seva salut i
el seu bon camí.
Circuit i naturalesa aniran de la mà
durant els 21 km de recorregut de
la competició, atès que el trajecte
travessa una zona humida poblada
de cavalls, cabres, aus i vaques, que
es converteix en el tram favorit dels
corredors.
www.mitjafornells.com

Eivissa

EIVISSA
SABORS

Abril-maig | Octubre- novembre

Mallorca

És un pla perfecte per lliurar-te als petits plaers de la vida
eivissenca i, de passada, descobrir-ne la tradició mos a
mos. Més de 50 restaurants de l’illa participen en aquestes
delicioses jornades gastronòmiques que homenatgen plats
tan emblemàtics com el bullit de peix, el guisat de peix
o el sofrit pagès, típiques receptes que han esdevingut
una autèntica exquisitat. Productes eivissencs com la
gamba vermella, la llagosta, l‘oli, la sobrassada o el flaó
són els productes estrella d‘una cuina clàssica que es
reinventa amb les propostes més creatives. A més, podràs
acompanyar tot això amb les visites a cellers, tafones i
granges ecològiques que s‘organitzen en aquests dies… Hi
ha moltíssimes activitats! Prepara‘t per gaudir d‘un viatge
gastronòmic que es troba en els enclavaments més idíl·lics
de l’illa, amb un menú a preu fix (20 €) i tapes més
beguda (5 €). Hedonisme pur!

FESTES DE PASQUA
A MALLORCA

www.ibiza.travel
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Setmana Santa
Formen part de la tradició i la cultura de tots els pobles de Mallorca i se
celebren de moltes maneres. Començant per les tradicionals processons
del diumenge de Pasqua, que festegen amb fervor la resurrecció de Crist.
Dies abans, en plena Setmana Santa tindran lloc les més espectaculars,
com la del Crist de la Sang a Palma o la de l’Oratori del Calvari a
Pollença. Però a més de processons, la Pasqua uneix els mallorquins
entorn a la cuina. És tradició cuinar en família dolços típics com rubiols
i crespells, a més de saboroses panades de carn i pèsols. Ah! I dilluns de
Pasqua toca obrir ous de xocolata, una delícia per als més llépols.
www.infomallorca.net | www.palma.cat
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Mallorca

Mallorca Palma

MALLORCA
SMOOTH JAZZ
FESTIVAL

BOATSHOW PALMA

Abril - maig
Imagina‘t que estàs en un dels
hotels més exclusius de Mallorca,
estàs de vacances, véns d‘una
relaxant sessió d‘spa. Al teu voltant
una de les localitats amb més
encant de l‘est de l’illa: la Coma i
una nit per davant per gaudir. Com
millorar-ho? Sens dubte amb una
mica de jazz. El Mallorca Smooth
Jazz és l‘únic festival de smooth
jazz de tota la Mediterrània.

Abril - maig

Mallorca

Les Balears són la destinació nàutica turística més competitiva del
continent. Així no és d‘estranyar que hi hagi un punt de trobada de tots els
professionals del sector. És el Boatshow Palma, que se celebra en el port
de Palma i que aquest any arriba a la seva 34 edició. Conegut també com el
Saló de la Nàutica d‘Esbarjo de les Illes Balears, la fira reuneix proveïdors
de la indústria de la navegació, empreses d‘esports aquàtics i totes les
activitats d‘oci que ens brinda la mar.

MALLORCA 312

www.boatshowpalma.com

Celebrat a l‘hotel de cinc estrelles
Protur Biomar Gran Hotel & Spa,
el festival acosta a l’illa els millors
talents del panorama internacional
per arrodonir la teva vetllada i
enregistrar-la per sempre entre els
teus millors records.
www.mallorca.
smoothjazzfestival.de

ABRIL
La millor manera de resumir l‘essència
d‘aquesta prova són les paraules d‘un
dels seus participants: “Les bicicletes
es varen crear exactament per a això,
per a aquestes carreteres, per a aquests
paratges i per compartir una gran
experiència amb persones d‘interessos
afins”. I és que la 312 és una marxa
cicloturista que et permetrà conèixer els
paisatges més espectaculars de Mallorca
en un repte de 312 km per carreteres
secundàries, vorejant l’abrupta serra de
Tramuntana d‘inici a fi. Tot un privilegi
per a ciclistes de tot el món que disputen
aquesta marxa en un ambient relaxat,
acompanyats del suau clima de l’illa.
Inscriu-te i gaudeix d‘una inoblidable
jornada d‘esport a l‘aire lliure!
www.mallorca312.com

Formentera

Mallorca Palma

FORMENTERA FOTOGRÀFICA

PALMA DES DEL CEL:
LES TERRASSES DE LA CATEDRAL

ABRIL
Observes el món a través d‘un objectiu i… clic, captures aquest precís
instant. Aquesta és la passió que comparteixen els participants de
Formentera Fotogràfica. Un festival que reuneix fotògrafs d‘àmbit
nacional i internacional entorn a aquest esdeveniment dedicat a
fotografia, vídeo i multimèdia. Podràs compartir els teus treballs i les
teves experiències en els tallers i ponències que s‘imparteixen. I no hi
ha millor lloc per fer-ho que a la màgica illa de Formentera, repleta
de paisatges que han estat capturats en milions d‘instantànies. Una
sortida nocturna per retratar el cel més bell del món serà el súmmum
a la teva visita. No esperis que algú t‘ho expliqui, inscriu-te!
www.formenterafotografica.com

D‘abril a octubre
Tots tenim una instantània de la Catedral que ens recorda la nostra meravellosa
estada a Mallorca. Però sabies que es pot entrar en el cor d‘aquesta joia del
gòtic? La Catedral de la llum obre el seu campanar i les seves terrasses al públic
perquè puguis conèixer els seus secrets des d‘una perspectiva privilegiada. Es
tracta d‘un recorregut en 360º d‘una hora de durada per les seves belles terrasses.
Si mires cap a la dreta et trobaràs amb el major atractiu d‘aquesta visita: el dors
de la rosassa central, un dels més grans i més espectaculars del món. Finalitzaràs
el teu passeig pujant fins al graó 208, passant per sobre de la rosassa, i aquí
podràs contemplar les dues meitats de la Catedral, la façana nord i la façana sud.
Tota una experiència que pots gaudir en grups de fins a 25 persones.
www.catedraldemallorca.info
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Eivissa

Eivissa

MITJA MARATÓ EIVISSA

QUADRIATLÓ ILLA D‘EIVISSA

MaiG

MaiG

Un desafiament per corredors que travessa l‘illa
d‘Eivissa per les seves tranquil·les poblacions d‘interior.
Com sempre, podràs escollir entre dues modalitats. La
Mitja Marató parteix de Santa Agnès, un preciós lloc
que conserva el seu encant rural. T‘esperen 21 km de
circuit per senders envoltats del paisatge campestre
eivissenc fins a arribar a la meta, al passeig Marítim
d‘Eivissa. En paral·lel, també se celebra una prova de
10 km, amb sortida al mític hipòdrom de Sant Rafel i
arribada a la mateixa meta que els participants de la
Mitja Marató. S‘esperen més d‘1.000 corredors de tot el
món, així que fes-te ja amb el teu dorsal!

La preciosa platja de Cala Bassa és l‘escenari d‘aquesta competició, que se
celebra des de l‘any 2000 amb gran èxit de participants i públic, i és una de
les més vistoses de l’illa. Es tracta d‘una prova apta només per a esportistes
ben preparats, ja que consisteix a recórrer exactament 1,5 km nedant, 7 km
en piragua, 40 km amb bicicleta i altres 10 km de cursa a peu. Amb tot,
entorn excepcional, agradable climatologia habitual d‘aquestes dates i elenc
d‘atletes, l‘espectacle està garantit. T‘ho recomanam!

www.mediomaratonibiza.com

Formentera

FORMENTERA FILM FESTIVAL

www.quadriatlon-ibiza.es | www.welcometoibiza.com

MAIG

Eivissa Santa Eulària

Quatre dies de trobades, vídeos, tallers, performances
artístiques, música i personatges il·lustres a diferents
llocs de l’illa. Un espectacle sota els estels durant el qual
l‘illa esdevindrà l‘escenari i les històries de la pantalla
es fondran amb les història de la gent.

ANAR A MAIG
Maig. Primer diumenge
Explica la llegenda que a una petita muntanya, prop de les
Estaques, es va assentar la primera església. En sortir els
fidels de missa, es va escoltar un enorme baluern i es va
comprovar que l‘església s‘havia esfondrat quan tothom era
defora. Miracle! Des d’aleshores, cada primer diumenge de
maig té lloc aquesta alegre festivitat a Santa Eulària del
Riu amb carros engalanats i dones i homes abillats amb els
vestits típics de l’illa, al crit entusiasmat d’“Anam a maig”
per al començament de la festes i “Venim de maig” en
acabar-les. No te la pots perdre!

Un concurs de cinema obert als curtmetratges,
documentals i videoart de tot el món, amb un espai
especial per a les pel·lícules de directors espanyols i, en
particular, catalans.
www.facebook.com/formenterafilm
www.flickr.com/formenterafilm
www.twitter.com/formenterafilm
www.youtube.com/formenterafilm
www.issuu.com/formenterafilm

www.santaeulalia.net

Formentera

FORMENTERA 2.0

Mallorca Palma

MAIG

SETMANA INTERNACIONAL D‘ORGUE

Un moment de relaxació, sense presses, a una
localització idíl·lica com és l‘illa de Formentera, sens
dubte, ho converteix en un entorn perfecte i agradable
perquè puguis treballar en xarxa i rebre inspiració.
Coneix més persones, comparteix i interactua amb ells, i
aprèn dels millors professionals del món digital. Activa
els sentits i posa al dia la teva empresa en el món 2.0
en un dels esdeveniments més autèntics de l‘àmbit de
la comunicació en línia, xarxes socials i transformació
digital. Cada any, durant el mes de maig, desconnecta
i connecta, i intercanvia idees i coneixements en un
paradís com Formentera!
www.formentera20.com
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Primera setmana de maig
La música litúrgica troba una de les màximes expressions en aquesta
Setmana Internacional d‘Orgue, que se celebra cada any en el serè
escenari de la Basílica de Sant Francesc, una de les més majestuoses
esglésies del gòtic mallorquí, situada al nucli antic de la ciutat de Palma.
Durant cinc dies consecutius podràs delectar-te amb les interpretacions
de cinc organistes de relleu internacional, que et brinden la seva
excel·lència sense cap cost, atès que l‘entrada és lliure i gratuïta. James
O’Donnell (Anglaterra), Martina Kurschner (Alemanya), Sara Gerber
(Suïssa) i Bartomeu Mut (Illes Balears, organista de la Catedral) són
alguns dels artistes que han protagonitzat anteriors edicions d‘aquest
commovedor esdeveniment que conjuga música amb art religiós.
Simplement una cita ineludible!

Oficina d’Informació Turística
Plaça de la Reina
971 17 39 90
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Menorca

FIRA DEL
CAVALL DE RAÇA
MENORQUINA
Segona setmana de maig

Eivissa

Mallorca

EIVISSA
MEDIEVAL

PORT ADRIANO SUP RACE

Maig. Segon cap de setmana

La planxa de surf és un esport nàutic que en pocs anys s‘ha guanyat el
reconeixement d‘esportistes i públic, i ha trobat a Mallorca, específicament
a l‘entorn de Port Adriano, el lloc idoni per practicar-lo. Bona prova d‘això
és la celebració de quatre edicions consecutives de la Port Adriano Sup Race,
una competició amb tres dies de proves, emmarcada en el circuit europeu
de Paddle Surf Euro Tour i oberta a nombroses modalitats i categories, que
inclouen totes les edats i nivells de preparació. La participació és, per tant,
apta per a tots els públics. Si t‘agrada practicar aquest refrescant esport,
t‘animam a participar-hi, encara que si prefereixes l‘espectacle, sabem que
no et decebrà.

El recinte emmurallat de Dalt Vila,
declarat patrimoni de la humanitat
l‘any 1999, és testimoni impassible
d‘aquesta celebració que té lloc
al nucli antic d‘Eivissa. Venedors
ambulants, artesans, encantadors
de serps, faquirs i joglars són
protagonistes d‘una festa centrada
en les cultures que han configurat
l‘essència d‘Eivissa, com la fenícia,
la romana i l‘àrab. Durant aquesta
celebració, tot el recinte de Dalt
Vila es vesteix amb acolorides
banderes, catifes i estendards, per
dur a terme activitats com teatre
medieval, tir amb arc, vol de falcons
i danses àrabs. Un total de 200 llocs
de venda i un centenar d‘artistes
formen aquest vistós espectacle per a
tots els públics.
www.eivissa.es
www.ibiza.travel
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El cavall és una de les icones de
Menorca. Protagonista en totes
les festes patronals, el cavall es
converteix en el major reclam
de qui visita l‘illa per la seva
bellesa, pura raça i per les seves
increïbles acrobàcies. Aquesta fira
és l‘esdeveniment més important
dedicat al cavall menorquí. Tot el
que cerquis relacionat amb el món
eqüestre ho trobaràs en el recinte
firal del Mercadal, que congrega
durant un cap de setmana centenars
de persones per a l‘esdeveniment. A
més, entre els actes més importants
destaquen el concurs morfològic
d‘aquesta raça, l‘espectacle eqüestre
o interessants tallers com una
demostració de ferrar cavalls o
fisioteràpia equina.

MaiG

www.portadriano.com | www.marbalear.com

www.caballomenorquin.com

Eivissa

TRAVESSIA NEDANT
PATRIMONI DE LA HUMANITAT
Maig. Segon diumenge
Amb aquest nom se celebra cada any a Eivissa una travessia nedant que
té com a escenari la bella platja de Talamanca. Es tracta d‘una competició
oberta a tots els públics, a partir dels 17 anys, que s‘enquadra en els actes
commemoratius de la declaració de patrimoni de la humanitat. La prova
té lloc el segon diumenge de maig i coincideix amb la celebració del
mercat medieval. A les 11:30 del matí els nedadors es llancen a l‘aigua
amb espectacular bullícia, per emprendre els 3 o 6 km, segons hagin triat
com a distància, que hauran de recórrer en un temps màxim de dues
hores. Un vistós esdeveniment que et convidam a presenciar o, per què no,
protagonitzar.
www.ibizamastersnatacion.org
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Mallorca

Eivissa

Menorca

Menorca

FESTIVAL DE POESIA DE LA
MEDITERRÀNIA

FÒRUM DE
GASTRONOMIA
DE LA
MEDITERRÀNIA

COMPRESSPORT

TAPES X
MENORCA

Maig
Entre maig i juny tens una cita amb la cultura més rica del món. La
Mediterrània la uneix i Mallorca l‘acull en aquest original Festival de Poesia
que sorprèn cada any amb noves iniciatives. Diferents llengües i diferents
estils marquen l‘essència d‘aquest esdeveniment, en el qual poetes de la
conca mediterrània recitaran els seus versos en l‘acte central del Festival, la
“Nit de la Poesia”. Un concert, representacions teatrals i originals propostes
com una jam poètica i musical completaran la programació d‘aquest
esdeveniment, que té com a seu de capçalera el Teatre Principal de Palma.
És també una excusa perfecta perquè aprenguis una mica més de la cultura
de l’illa de Mallorca. Que comenci el recital!

Maig
Si ets de paladar fi i cerques
un moment de satisfacció
gastronòmica, no pots perdre‘t el 16
de maig el Fòrum de Gastronomia
de la Mediterrània. Un lloc de
trobada entre els millors xefs de
referència nacional i de l’illa,
productors, comunicadors i tots
els amants de la gastronomia i els
sabors d‘Eivissa. Hi gaudiràs d‘una
jornada intensa de ponències on
cada professional treu a relluir la
seva millor versió dels productes
autòctons de l’illa. A més inclou
un mercat de productes locals.
Descobreix i gaudeix l‘irresistible
sabor eivissenc!
www.ibiza.travel

Menorca Maó

MAÓ A LA PRIMAVERA
Maig. Tot el mes
La primavera s‘instal·la a Menorca amb una dosi extra d‘energia. L‘illa es
revitalitza, floreixen els seus camps i l‘ambient alegre i festiu s‘apodera
dels seus carrers. Comença un mes ple d‘esdeveniments! Cap a la meitat de
maig Maó+Flors vesteig la ciutat amb milers de colors. Carrers i comerços
de tot Maó se sumen a aquesta original mostra floral que a més et porta
moltíssimes activitats culturals. Brunch&Co s‘apunta a Maó+Flors amb una
deliciosa i creativa proposta. Art, música, teatre, dansa… i foodtrucks que
arriben per oferir-te autèntiques exquisitats. Per entrenar el paladar, gens
com Gastromó, un cap de setmana que dóna al producte local l‘espai que es
mereix. Se celebra a principis de mes en el mercat del Claustre de Maó i és
una ocasió perfecta per descobrir els sabors tradicionals de l’illa.

TRAIL
MENORCA
CAMÍ DE
CAVALLS

Segona quinzena de maig

És una de les proves més llargues,
més dures i, sens dubte, més
belles del panorama europeu de
trailrunning. Hi ha fins a cinc
recorreguts que abasten des dels 35
km fins als 185 km que integren la
Trail Menorca Camí de Cavalls.
El repte consisteix a donar la volta
a Menorca per un sender que
voreja la mar conegut com camí de
Cavalls traçat fa més de 300 anys
pels anglesos per defensar l‘illa
dels atacs invasors. Entre platges,
miradors i desnivells impossibles,
el corredor podrà descobrir els seus
límits. 40 hores com a màxim per
donar un gir de 360º a Menorca.
Acceptes el repte?

Recórrer els carrers de Menorca
i degustar tot tipus de tapes és
una forma de fer turisme molt
recomanable. Passeges, et barreges
amb la gent, et submergeixes en
la tranquil·la bullícia d‘aquesta
meravellosa illa i et delectes amb
la seva gastronomia per reposar
forces. Molt conscients d‘això, els
organitzadors de Tapes x Menorca,
ja preparen la setena edició de
l‘esdeveniment, que tindrà lloc
l‘últim cap de setmana de maig i
implicarà una vintena d‘establiments.
Ciutadella, Maó, Sant Lluís i Fornells
són els escenaris. Quant a les tapes,
s‘esperen al voltant de mig centenar
de propostes, començant per les
elaboracions clàssiques com la carn
en salsa o la llengua amb tàperes
i seguint amb receptes molt més
sofisticades, totes delicioses.

www.trailmenorca.com

www.menorcatapas.com

Tercera setmana de maig

Mallorca

WINE DAYS MALLORCA
Maig
Aromes, textures, colors, sabors… Degustar un bon vi activa tots els teus
sentits. Però perquè la teva experiència no es quedi únicament en això,
Wine Days Mallorca et brinda més d‘una setmana d‘experiències que et
permetran conèixer una illa lliurada a l‘enoturisme d‘una forma diferent.
La denominació d‘origen Binissalem programa per a això gran quantitat
d‘activitats. Des de recórrer les terres vinícoles que la conformen, fins a
gaudir d‘activitats culturals, música, literatura, conèixer els seus paisatges,
mercats setmanals, tradicions… i també degustar deliciosos vins i tapes en
els cellers de la DO que obren les seves portes al públic. Plaer pur!
www.binissalemdo.com | www.winedaysmallorca.com

www.ajmao.org
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Mallorca

Formentera

DIVERSIÓ
PER A TOTA
LA FAMÍLIA

CAPS DE SETMANA
GASTRONÒMICS

Mallorca compta amb un entorn natural
excepcional i únic, afavorit per la seva benigna
climatologia, que permet la pràctica d‘activitats
a l‘aire lliure durant tot l‘any. I és aquesta
climatologia la que ha permès la creació de
parcs temàtics, centres comercials oberts i altres
instal·lacions que complementen els atractius
naturals de l’illa. Festival Park Outlets a
Marratxí compta amb una àmplia oferta d‘oci,
restauració i moda. Palma Aquarium a la Platja
de Palma és un dels aquaris més espectaculars
del món. Forestal Park, també a la Platja de
Palma, i Jungle Park a Bendinat són parcs
d‘aventures per a totes les edats. Finalment,
Katmandu Park, a Magalluf, és un original parc
d‘atraccions. Amb quin et quedes?
www.festivalpark.es
www.palmaaquarium.com
www.forestalpark.com/mallorca
www.jungleparc.es
www.katmandupark.com

Menorca Maó

Formentera

SETMANA D‘ÒPERA AL
TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ

FORMENTERA TO RUN
Maig i juny

MaiG
Benvingut al teatre més antic d‘Espanya, el Teatre
Principal de Maó. Construït l‘any 1829 a l‘estil clàssic
italià i en forma de ferradura, cosa que li dóna una
acústica immillorable, aquest preciós teatre ofereix a
dia d‘avui el millor del panorama artístic nacional i
internacional i és un marc excepcional per a un dels
majors esdeveniments de les arts escèniques d‘Espanya.
Un lloc on la màgia de la música clàssica alegrarà els
teus sentits. Sobretot, no et perdis els fabulosos concerts
d‘òpera que ofereix el teatre l‘última setmana de maig.
Són excepcionals!
www.teatremao.com
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Gaudeix a les acaballes de maig i principis de juny
d‘unes autèntiques vacances d‘esport, naturalesa i
turisme en l‘últim paradís de la mediterrània: l‘illa de
Formentera. Cinc etapes de cursa a peu per completar 60
km pels racons més espectaculars d‘una de les illes més
petites de les Balears. Córrer per la platja del Mitjorn,
senders de l‘interior i precioses vistes a la mar. Recórrer
Cala Saona i els penya-segats de Punta Negra per acabar
la cursa al far de la Mola i les seves increïbles vistes.
Sens dubte un esdeveniment inoblidable per als amants
de les curses de muntanya!
www.formentera.es

Maig
L‘illa de Formentera t‘ofereix el Cicle de Caps de
Setmana Gastronòmics, que forma part de l‘oferta
d‘inici de l‘oferta turística, Formentera Film
Festival, Formentera 2.0 i la mitja marató. Els
Caps de Setmana Gastronòmics se celebren els dos
primers caps de setmana de maig en els quals els
millors restaurants d‘aquesta illa paradisíaca i els
seus millors xefs t‘oferiran uns suculents menús de
gastronomia tradicional i local per no més de 20 €.
Un esdeveniment per llepar-se els dits!
www.formentera.es

Mallorca Sóller

Mallorca

ES FIRÓ DE SÓLLER

CONEIX LA
MALLORCA RURAL:
VISITA A CELLERS

Maig
Gaudeix de l‘aplaudida festa del Firó de Sóller.
Moros i cristians, reviu la batalla més popular de
Mallorca!
A les tres de l‘horabaixa el repic de campanes
alerta la ciutat de Sóller, s‘albiren naus enemigues
en l‘horitzó. És el dilluns posterior al segon
diumenge de maig i comença el Firó, la festa que
rememora la valenta resistència dels sollerics
davant l‘atac de pirates sarraïns l‘any 1561.
Aquesta gesta escenificada any rere any per tots
els ciutadans de Sóller et traslladarà a un moment
crucial de la història d‘aquest bell lloc situat en
una vall de la serra de Tramuntana, patrimoni de
la humanitat. Comença el Firó!
www.visitsoller.com
www.ajsoller.net

La climatologia de Mallorca confereix a aquesta illa unes
característiques idònies per a la sembra de la vinya i
l‘elaboració d‘excel·lents vins. Durant els últims anys, són
nombrosos els cellers que han apostat per aquest producte
i han aconseguit una gran reputació. Seguint la ruta del vi
pots conèixer llocs tan multiformes com els penya-segats de
la costa d‘Andratx, els bancals d‘Estellencs i Banyalbufar,
en els quals es conrea la benvolguda malvasia, les planures
de Binissalem, Santa Eugènia i Santa María o les petites
valls entre muntanyes d‘Orient i Felanitx, entre altres. Amb
dues denominacions d‘origen, Binissalem i Pla i LLevant,
Mallorca conjuga paisatge, cultura i gastronomia al voltant
d‘un producte tan universal com el vi.
www.wineroutesmallorca.com
www.binissalemdo.com
www.doplaillevant.com
www.winesofmallorca.org
www.mallorcawinetours.com
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