
 

JOIES DE LA HUMANITAT 
Sortides culturals amb la col·laboració dels Amics de la Unesco de Barcelona 

MALLORCA – SERRA DE TRAMUNTANA               

DEL 2 AL 5 DE MAIG 

Una fascinant escapada de quatre dies per conèixer els paisatges meravellosos de 
Mallorca i la Serra de Tramuntana 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Vaidotas Mišeikis (Flickr)                                           CAP DE FORMENTOR 

 

MÍNIM: 25 PERSONES PER FER LA SORTIDA 

CAL CONFIRMAR ASSISTÈNCIA 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS: 20 D’ABRIL 

 INFORMACIÓ GENERAL 

Preu Socis / Sòcies: 745 € 

Preu NO Socis / Sòcies: 765 € 

El preu inclou: 

 Viatge en avió 

 Circuit autocar 

 Guia Acompanyant 

 Allotjament en Hotel 4* cèntric + 

Pensió completa amb aigua i vi 

 Visites amb guia local 

 Entrades 

 

 Trajectes amb trenet, tramvia i vaixell 

 Assegurança d’assistència de viatge 

El preu NO inclou: 

o Tot tipus d’extres 

o Allò no especificat 

o Assegurança de cancel·lació – 20€ 

 

 

https://www.flickr.com/photos/v4idas/


 

 DIA 2 DE MAIG: 

Lloc de trobada: Aeroport de Barcelona – Terminal 1. Davant del taulell de Vueling. 

Hora de trobada: Les 8 hores del matí. 

Al arribar a Palma començarem les visites amb guia local seguint el següent programa:  

 La Seu (Catedral de Palma) 

 Els patis Mallorquins (Barri antic 

de Palma) 

 La Plaça de l’Ajuntament 

 L’Església de Sant Miquel 

 Palau i Jardins de l’Almudaina 

 La Llotja de Palma 

 Museu Palau March 

 Can Forteza 

 Parc del Mar 

 Banys Àrabs 

Dinar, sopar i allotjament a l’Hotel. 

 DIA 3 DE MAIG: 

Es farà una excursió d’un dia sencer en autocar, acompanyats del nostre guia, per conèixer i 

apreciar les següents poblacions i paisatges: 

 L’Alcúdia 

 Pollença 

 Formentor (Es Colomer) 

 Les Coves de Campanet 

El dinar es farà a un Restaurant local. Sopar i allotjament de nit a l’Hotel. 

 DIA 4 DE MAIG: 

Aquest dia el reservarem per fer una volta a l’illa amb tots els mitjans de transport: Vaixell, trenet i 
tramvia, tot visitant: 

 El port de Sòller 

 Sa Calobra 

 Santuari de Lluc  

 Inca 

El dinar es farà a un Restaurant de la zona. Sopar i allotjament de nit a l’Hotel. 

 DIA 5 DE MAIG: 

Durant l’últim dia aprofitarem el matí per visitar els voltants propers a Palma: 

 El castell de Bellver 

 La fortalesa de Sant Carles 

 La costa de Calvià 

El dinar serà a l’Hotel i a l’hora acordada ens traslladarem a l’Aeroport per emprendre el viatge de 

tornada fins a Barcelona. Arribada i fi del viatge. 

Per a més informació i reserves:  
 
93 452 05 52  

 
viatges@amicsunescobarcelona.cat 

 
www.amicsunescobcn.cat 

 

Horari d’atenció al públic: 

 
Matins de Dimarts a Divendres: 10h a 14h 

Tardes de Dilluns a Dijous: 16h a 19:30h  

 
Cal confirmar abans del dia 20 d’Abril 


