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És una torre de vigilància que 
pertany al municipi de Fornalu-
tx i porta el nom del Puig sobre 
el qual es troba, el Puig de na 
Seca. Situada a 514 m sobre el 
nivell del mar va ser construïda 
entre el 1582 i el 1584. Des 
d'aquest punt es tenen unes es-
pectaculars vistes de sa Coste-
ra.

TORRE DE NA SECA

FAR DE SA MOLA

FAR DE SA CREU
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SA TORRE PICADA3

PENYAL BERNAT4

1
2

3

13

17

19

18

22

4 7

20
5

6

8

9

10

11 12

14

15

24

21
23

16

El far de Sa Mola, conegut 
també com a Far des Cap 
Gros o Far de Muleta, es 
torba situat a 120 m sobre el 
nivell del mar. Va posar-se en 
funcionament al 1859.

SES PUNTES5

SES CAMBRES6

Conta la història que els corsa-
ris que intentaren saquejar 
Sóller el mes de maig de 1561 
van desembarcar a Ses Puntes. 
Es tracta d'unes formacions ro-
coses en forma de punta que 
s'endinsen dins la mar i a les 
quals només es pot accedir a 
peu o amb vaixell.
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Es tracta d'una muntanya 
de 580 m d'altura des 
d'on es té una espectacu-
lar panoràmica del Port 
de Sóller, s'Illeta i el Puig 
Major.

La costa de l'illa compta amb nombro-
ses torres de vigilància que eren utilit-
zades en el passat per a veure naus 
enemigues que s'aproximaven des del 
mar. L'11 de maig de 1561 Sóller va 
patir un atac per part de corsaris sa-
rraïns que van intentar saquejar el 
poble. Gràcies a la valentia dels solle-
rics, els invasors no van aconseguir 
conquerir el poble. Cada segon dilluns 
del mes de maig es celebra el Firó, una 
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El primer far, la construcció 
antiga que encara es veu, es va 
inaugurar el 1864, però degut a 
les condicions topogràfiques del 
lloc i els forts vents que hi bufen, 
anys després es va acabar projec-
tant un nou far, l’actual, que va 
entrar en servei al 1944, junta-
ment amb una nova casa per al 
farer i la seva família.

Popularment, es coneix amb 
aquest nom a totes les forma-
cions rocoses amb aquesta 
forma, d'aspecte fàl·lic i que 
també poden rebre el nom de 
Cavall Bernat o Frare. A Ma-
llorca n'hi ha diversos repartits 
per tota l'illa.

Ses Cambres és una petita cala de 
pedra que pertany al municipi de 
Sóller. Es troba resguardada per 
Ses Puntes i té unes magnífiques 
vistes de s'Illeta. L'accés per terra 
és difícil, ja que no hi ha un camí 
definit, per tant, és preferible acce-
dir-hi amb barca.

S'ILLETA8

El seu nom fa referència a una illa 
petita o el que es coneix com a illot. 
S'illeta també dona nom a la finca 
que l'enrevolta, on podem observar 
els marges amb oliveres típics de la 
Serra de Tramuntana. Si esteu ben 
atents, de vegades es poden veure 
cabres passejant per aquest illot.

TORRENT DE NA MORA

El torrent de na Mora està situat 
al terme de Fornalutx, entre les 
muntanyes de Bàlitx i Moncaire. 
Té un recorregut de 1500 m i un 
desnivell de 150 m. La seva des-
embocadura al mar és bastant im-
pressionant donat que es tracta 
d'un passadís que es va fent més 
estret a mesura que t'hi vas endin-
sant.

FAR DE SA CREU

CASA DEL FARER ANTIC FAR

FAR DE SA MOLA

TORRE PICADA

SES PUNTES

SES CAMBRES

PENYAL BERNAT

PUIG DE BALITX
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Com si es tractàs d'una pe-
l·lícula de pirates, la roca 
calavera és una gran pedra 
amb forma de crani.

SA CALAVERA

11

El Cap de Cavall és una roca 
que surt del penya-segat i s'as-
sembla a la silueta d'un cavall. 
Aquesta formació és fruit de 
milers d'anys d'erosió del vent 
i el mar.

CAP DE CAVALL
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Són moltes les formacions ro-
coses amb formes especials 
que podem trobar en aquest 
trajecte. En aquest cas, es 
tracta d’una roca amb forma 
de xampinyó, fuit de l’erosió 
del mar durant milers d’anys.
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Es tracta d'una torre de defensa 
que es va construir per protegir els 
veïns i finques de la zona de Tuent 
dels saquejos dels corsaris. Es va 
construir el 1611 i actualment es 
troba en ruïnes.

TORRE DES MORRO DES 

FORAT

PUIG DE BALITX

SES PUNTES

S'ILLETA

S'ILLETA

SA CALAVERA
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COVA DE SES TRES MARIES

La costa nord de Mallorca està 
plena de coves, algunes d'elles 
molt grans. En el passat, moltes 
d'elles eren utilitzades pels con-
trabandistes de l'illa com a ama-
gatalls per guardar alcohol, tabac 
o cafè.
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NIU DE S'AGUILA

La costa Nord de Mallorca és 
molt rica en tota classe de rapin-
yaires com voltors o àguiles de 
diferents tipus. En aquest pen-
ya-segat hi podem observar dos 
nius d'àguila amagats entre els 
forats. Ets capaç de trobar-los?
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TORRENT DE

NA MORA

CAP DE CAVALL

FONT DE SA COSTERA
En el passat hi havia una fàbrica 
d'electricitat que aprofitava el 
moviment de l'aigua de la Font 
des Verger per generar corrent 
elèctric. Sóller va ser un dels pri-
mers municipis de Mallorca en 
poder produir la seva pròpia 
energia elèctrica, fins als anys 
seixanta, que va tancar i el 2008 
tota aquesta aigua es va canalit-
zar per ser duita cap a Palma i 
ser utilitzada per consum humà.
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CALA TUENT

És una de les cales més peculiars 
i diferents de Mallorca, un espai 
natural del qual destaquen les 
oliveres sembrades a peu de 
platja. Des d’aquest indret es pot 
observar el Puig Major, creant 
així una bonica imatge que recull 
el punt més alt de Mallorca i el 
més baix, el mar.
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PUIG MAJOR

El Puig Major és la muntanya més 
alta de Mallorca. Al seu cim hi ha 
actualment una base militar amb un 
radar. Això és a causa de un conveni 
firmat entre Espanya i els Estats 
Units a conseqüència de la Guerra 
Freda el 1954. Té una altura de 1436 
m, ja que, per a la instal·lació mili-
tar, la muntanya es va haver de re-
baixar 9 m, encara que avui en dia, 
popularment es segueix dient que té 
una alçada de 1445 m.
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TORRE DE SA CALOBRA
Va ser construïda l'any 1605 
i era utilitzada com a torre 
de defensa, donat que està 
situada a un punt molt estra-
tègic de la cala. Pertany al 
municipi d'Escorca i actual-
ment es troba en runes.
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És una torre de vigilància cons-
truïda l'any 1596 situada a 462 
metres sobre el nivell del mar. 
Pertany al municipi d'Escorca i 
es troba en molt bon estat de 
conservació.

TORRE DE SA MOLA DE 

TUENT
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Sa Calobra és una cala del muni-
cipi d'Escorca al bell mig de la 
Serra Tramuntana, Patrimoni 
Mundial per la UNESCO des de 
2011. Es tracta d'un llogaret 
petit amb una platja de pedra, el 
moll on desembarquen els 
vaixells i uns quants restaurants. 

SA CALOBRA
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A pocs metres caminant des de Sa 
Calobra, després de passar per 
dos túnels excavats en la roca, 
trobem el Torrent de Pareis. És un 
espectacular torrent que durant 
mils d'anys l'aigua ha anat exca-
vant fins a arribar al mar. El To-
rrent de Pareis comença a s'Entre-
forc, on conflueixen el torrent el 
Gorg Blau o de Sa Fosca i el To-
rrent de Lluc, i desemboca al mar 
Mediterrani. Els penya-segats que 
l'envolten tenen més de 200 

TORRENT DE PAREIS

COVA DE SES

TRES MARIES

NIU DE

S'AGUILA

ES XAMPINYO

MORRO DE SA VACA

SOBRE NOSALTRES

Es Morro de sa Vaca és un 
penya-segat de gairebé 300 
m amb una caiguda molt 
vertical cap al mar. El seu 
nom surt de la seva similitud 
a un morro de vaca.
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Realitzem sortides diàries en diferents 
horaris cap a Sa Calobra, Torrent de 
Pareis i en diferents èpoques de l'any 
també a Cala Tuent, Sa Foradada i 
Cala Deià.

A més de les excursions programades 
diàries disposem també del servici de 
charter nàutic amb el qual pot gaudir 
de total llibertat de moviment i d'hora-
ris, essent així el client qui estableixi 
les seves preferències.

Aquest servei s'adapta a grups de 
qualsevol número fins a un màxim de 
gairebé 400 persones en un sol vaixell, 
amb la possibilitat de fins i tot noliejar 
diversos vaixells.

Era el 10 de juny de 1966 quan Joan 
Mayol “Capapuig”, pioner en la realit-
zació d’excursions marítimes per la 
costa nord i amb una visió avançada 
per las eva època, començà la seva tra-
jectòria oferint la ruta d’excursions 
marítimes des del Port de Sóller fins a 
Sa Calobra i el Torrent de Pareis amb 
una embarcació amb capacitat per a 
90 persones.

www.barcoscalobra.com

971 63 01 70

reservas@barcosazules.com
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festa popular on es commemora 
aquesta victòria per part de la gent 
de la vall. Es tracta de la celebració 
més coneguda i estimada de Sóller. 
Sa Torre Picada és una torre de vigi-
lància que data de l'any 1614, des 
d'on es té una espectacular panorà-
mica de tot el Port de Sóller. Aques-
ta xarxa de torres de guaita va ser 
ideada per Joan Binimelis, matemà-
tic i historiador.

La forma més fàcil d'accedir-hi és 
amb barca, però també hi ha l'op-
ció d'arribar-hi amb cotxe per una 
sinuosa carretera amb moltes 
voltes que ofereix unes vistes es-
pectaculars de tota la Serra de 
Tramuntana. Moltes persones 
opten per recórrer-la amb bicicle-
ta.

metres d'altura, fet que converteix 
aquest paratge en un auditori a 
l'aire lliure on cada estiu es cele-
bra el Concert de sa Calobra. 
També s'hi pot arribar caminant 
amb un recorregut d'uns 3,3 quilò-
metres i un desnivell de 180 
metres. Es tracta d'una excursió 
complicada que s'ha de fer sempre 
acompanyat de persones que co-
neguin bé la zona, amb el material 
adequat i preferiblement a l'estiu, 
quan el torrent no du aigua.

Els hereus de l’esperit de l’emprene-
dor Joan Mayol seguim navegant tres 
generacions després.

La nostra petita empresa familiar 
porta més de 50 anys transportant 
somnis, especialitzats en la realització 
d’excursions marítimes i charters nàu-
tics.

El servei inclou patronatge professio-
nal i oferim la possibilitat de contrac-
tació d'assistència a bord com ara 
cambrers, animadors...

Les nostres embarcacions també 
poden ser noliejades per a esdeveni-
ments especials com excursions, festes 
privades, comiats de fadrí, gastrono-
mia a bord... No dubti en contactar 
amb nosaltres per a sol·licitar un pres-
supost!

Et convidem a conèixer les nostres 
rutes, nosaltres ho posem tot perquè 
vostè només s'hagi de preocupar de 
gaudir!

*Algunes d’aquestes rutes s’ofereixen 
mirjançant charter privat

CATALA


