
 
SEMANA SANTA NA SERRA DA TRAMUNTANA 

MALLORCA 
 
¿Que terá a Serra da Tramuntana en Mallorca que, ano tras ano, dende marzo a maio so 
se escoita falar alemán?. ¿Por mor de que, o 80% dos turistas que percorren este espazo 
natural, ben facendo sendeirismo, ben montando en bici de carreiras, ou de turismo son 
teutóns?. Máis, ¿qué ten esta serra que non teña a Selva Negra ou os Alpes, que eles 
teñen ben preto da casa?. ¿Será, pola extraordinaria beleza das vistas da serra contra o 
fondo do mar mediterráneo cos intensos contrastes cromáticos entre os ocres 
avermellados da caliza , o brillante azul do horizonte mariño e o verde escuro das 
carrascas e oliveiras, ou pola sensación de paz e acougo que ali se respira?  
 
Sexa o que sexa, Ártabros irá alí a pescudalo, a atopar unha resposta, na Semana Santa 
de 2016 
 
Serán seis etapas dende o domingo 20 ao venres 25 de marzo percorrendo a serra da 
Tramuntana de sur a norte, comezando en Esporles e rematando, o venres de Dolores en 
Pollença, onde poderemos ver a procesión nocturna famosa en toda a illa con máis de 
500 oficiantes. 

 
A saída será en avión o sábado  
19 e a volta o domingo 27 de 
marzo, ben dende Coruña por 
Iberia ou Vueling ou ben dende 
Santiago no voo barato de 
Ryanair. As 6 etapas engadirase 
un día de lecer, o sábado 26 de 
marzo, no que os participantes se 
trasladarán en transporte público 
de Pollença a Palma de Mallorca, 
podendo visitar Porto Pollença, 
Cabo Formentor, Alcudia, Inca,… 
cadanseu pola súa conta. 

 
As durmidas serán nun hotel de Palma de Mallorca, na noite de chegada e na anterior á 
partida, nun hotel en Port Soller e as restantes nas masías, castelos, muíños e tafonas 
que o goberno das Illas Baleares ten habilitados como “refugis”, todos con calefacción e 
magníficos terminados en paisaxes mediterráneos nos que o encarnado da terra tenta 
confundirse, sen éxito, co límpido azul do mar. 
 
As etapas serán dun máximo de 20 km e desnivel máximo de 1000 m, podendo ser de 
nivel baixo, medio baixo, medio ou medio alto. O percorrido coincidirá nun 70% coa 
“ruta da Pedra en Sec – GR 221”que ten recuperada o Consell de Mallorca da que unha 
espléndida mostra é o vídeo https://youtu.be/WIjTriJufw4. Información case completa 
sobre a ruta de Pedra en Sec atópase en: 
 http://www.conselldemallorca.net/media/24453/GUIA_GR_221_CAST.pdf.  
Máis o restante 30% do percorrido serán variantes programadas pola organización para 
poder achegarse a lugares que pola súa beleza ben paga a pena visitar. 



Asemade pódese consultar información sobre os magníficos refuxios do Consell de 
Mallorcaern Balear en: 
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=491&id_section=3198&id_son=4002&i
d_grandson=4021 
 
No caso das dúas etapas de nivel medio alto facilitarase a información para que por 
medio da rede de autobuses públicos das Illas Baleares poida eliminarse unha parte ou 
toda a etapa. Tamén facilitaranse, no resto das 
etapas, a información para que un poida corto 
circuitar unha etapa (por atoparse canso ou 
outras) mediante transporte público ou taxi.  
 
No percorrido visitaranse as vilas máis 
emblemáticas de Mallorca como Valdemosa 
coa súa cartuxa, Soller co porto e o recinto 
histórico, Lluc co seu santuario ( capital 
espiritual da illa), Deiá e Pollença cunha 
cidade vella moi chusca que ben paga a pena 
ver. Non so é andar senón gozar e coñecer. 
 
A actividade incluirá aloxamento en Palma (2 
noites) e unha en Port Soller con almorzo e no 
resto das etapas a media pensión. Incluirá 
toallas en todos os sitios nos que se precise. Os 
participantes deberán levar sabana saco.  
 
Os requisitos para participar serán: 

- Ser socio de Ártabros, dun club 
asociado,... 

- Estar federado 
- De estado físico: Ser quen de facer todos os C e C sen quedar no pelotón traseiro 

nas costas. 
- Ter carácter positivo e construtivo adoitado á actividades longas e itinerantes 

como esta.  
 

O número mínimo de prazas será de 10 é o máximo de 14. 
 
As reservas ao ser en 7 aloxamento distintos téñense que facer ao unísono con tempo de 
antelación xa que ten a reserva quen pague antes. Tamén a pasaxe de avión encarece co 
tempo. Por iso o período de inscrición comeza en decembro e remata en xaneiro. So con 
pagos feitos e reservas confirmadas e aboadas comunicaríase que cada quen mercase a 
pasaxe. No caso de non confirmarse as reservas devolveríase a inscrición. Pola 
complexidade de facer as reservas faríanse en 2 módulos, de 10 persoas o primeiro e o 
segundo de 4 ou ao remate do prazo. 
 
O orzamento persoal necesario para os 9 días desta actividade será duns 150 – 200 € 
para a viaxe de avión, ida e volta, se se merca cando menos con dous meses de 
antelación, 20 € para gastos de transporte público así como os gastos de peto de 
cadaquén. 
 



PROGRAMA SERRA DA TRAMUNTANA 
 
Sábado 19/03. 
 
Os participantes achegaranse a Palma de Mallorca dende Galicia pola súa conta. 
Suxírese tomar o voo de Ryan Air dende Santiago coa volta a Coruña con Vueling 
(prezo entre 150 e 200 € se se merca con tempo dabondo). Poderemos deixar as 
equipaxes no Hostal de Palma no que durmiremos. Atoparémonos todos no punto de 
encontro na cidade vella de Palma, lugar que se detallará nas xuntanzas previas. 
 
Domingo 20/03. Etapa 1 : ESPORLES – VALDEMOSA – DEIÁ.  
  
 Distancia 19,55 qm. Esforzo: Medio alto.  
 
A primeira das etapas serviranos para cambiar as tonalidades e os matices cromáticos 
aos que estamos afeitos polos propios da natureza mediterránea co fondo incomparable 
do mar. Serán dúas serras ás que teremos que subir e no medio o feituco pobo de 
Valdemosa que semella ser como de xoguete, no que viviron George Sand e Chopín, 
podendo visitar a súa cartuxa. 
Na segunda das serras percorreremos un dos mellores sendeiros de Europa, o “camí de 
s’Arxiduc”, verdadeira atalaia co pano de fondo da pena Sa Foradada. 

Durmiremos no refuxio de Can 
Boí, unha antiga tafona con museo 
incorporado, en Deiá. Visitaremos 
esta belida aldea disposta de xeito 
empoleirado ao redor dun rego 
que baixa con pequenas fervenzas. 
 
 
Luns 21/03. Etapa 2: DEIA – CAP 
GROSS - PORT DE SOLLER )  
  
 Distancia: 10,7 qm. 

Esforzo: Baixo.  
 
Aproveitaremos para sairnos do sendeiro tradicional e camiñar a carón do mar a rentes 
dos seus cantís, no medio de grandes piñeiros. É un percorrido curto pero con moitos 
subes e baixas. Case ao limiar veremos a minúscula cala de Deiá, un lugar de incríbel 
beleza por ser o único peirao na zona acubillado, entre altos cantís, das ondas dun mar 
que semella embravecido. Pasaremos a rentes do faro de Cap Gross, outro lugar que 
abraia polas súas vistas, coa inmensidade 
do mar azul aos seus pes. Pola tarde 
poderemos ir ata o Port de Soller a 
mollarnos os pes no mar. De noite son 
tan fermosas as vistas dende os  cantís co 
ceo estrelado caendo sobor do mar 
infinito, que case será imposíbel irse a 
deitar. 
 
 



Martes 22/03. Etapa 3: PORT DE SOLLER – SOLLER – ORIENT – CASTELL 
D’ALARÓ  
 
 Distancia: 17,9 qm. Esforzo: Medio alto. 
 
Baixaremos andando ao porto de Soller onde colleremos o tradicional tren de época que 
ten bancos por asentos, que nos vai levar so uns 3 
qm. ata Soller. Alí comezaremos a andaina. Será 
unha subida vertixinosa polo barranco de 
Bieniaraix, verdadeira postal da Pedra en Sec, na 
que aprenderemos o porqué se lle chama así á 
ruta. Despois de col d’Ofre comezaremos a 
baixada a Orient, para finalmente subir ao fermoso 
castelo roqueiro Castell d’Alaró, verdadeira 
relanzo sobre a serra da Tramuntana e o Pla de 
Mallorca. Durmir nun auténtico castelo, atalaia 
sobor de case toda a Mallorca interior será o 
premio a etapa de hoxe. 
 
Mércores 23/03. Etapa 4: CASTELL DE ALARÓ 
– ALARÓ - TOSSALS VERS.  
  
 Distancia: 16,4 qm. Esforzo: Medio baixo 
 
Comezamos cunha vertixinosa baixada polas 
reviravoltas do camiño que vai á vila de Alaró que visitaremos para fornecernos. 
Despois a ruta reorientase para ir entre o Puig do Castell e o seu xemelgo o Puig de 
s'Alcadena, bordeando el Torrent de Solleric. Na parte final acadamos a parte central da 
Serra, para rematar en Tossals Vers, unha masía serrana perfectamente rehabilitada. 
 

 
Xóves 24/03. Etapa 5: TOSSALS VERS – LLUC 
– SON AMER  
  
 Distancia: 15,8 qm. Esforzo: Medio 
 
Esta etapa percorre a parte máis alta da serra. A 
paisaxe da crista do Puig Maior contra o azul do 
mar alzándose sobre os encoros de Cuber e de 
Gorg Blau é un agasallo para os sentidos. 
Pasaremos a carón do Puig de Massanella o, “de 
facto”, pico máis alto da illa que se pode subir, xa 
que o Puig Maior está ocupado polos militares. 
Outros picoutos se suceden e entre eles 
descubriremos as Casas de neu d’en Galileu e 
polo Camí de ses voltas d’en Galileu irémonos 
achegando a Lluc, a capital espiritual de Mallorca. 

É de interese percorrer as moles pétreas dos pasos do seu viacrucis, facer unha visita ao 
mosteiro e visitar a súa monumental cafetaría. En 20 minutos chegaremos á pedanía de 



Son Amer, na que durmiremos, que conta con moito terreo no que se asentan un muíño 
e diversas construcións. 
 
Venres 25/03. Etapa 6: SON AMER – POLLENÇA 
  
 Distancia:  16,4 qm. Esforzo: Medio baixo 
 
Nesta etapa faremos a  transición entre a montaña central e as chairas do norte, 

acompañados pola silueta do puig 
Tomir. Na primeira parte da camiñada 
acompañarannos as vistas sobre o cabo 
Formentor e a serra de Covarrubias coa 
baía de Pollença ao norte. Durmiremos 
no refugi de Pont Romá, a poucos 
metros da ponte que lle presta o nome 
que cruza o río que nos acompañou nos 
últimos quilómetros da andaina. Na 
noite asistiremos á procesión do Venres 
Santo, das máis antigas de Mallorca co 
Descenso do Calvario. O Calvario de 
Pollensa é un outeiro de 123 metros 
onde hai un pequeno oratorio do século 

XVIII ante o que se representa a baixada (Devallament) de Jesús de la cruz. Despois, en 
forma de paso, é baixado polos 365 chanzos do Calvario, alumeada con fachos, nunha 
procesión con máis de 500 oficiantes,. 
 
Sábado 26/03: DIA LIBRE 
Despois do almorzo no refugi de Pont Romá 
comezará o día libre, cadaquén pola súa conta. É 
recomendábel pasear polas dúas prazas do casco 
antigo de Pollença, visitar Port Pollença, Alcudia 
cidade amurallada,  Cabo Formentor coas súas 
espectaculares vistas, e tantos cousas que hai que 
ver en Mallorca. Para elo contaremos para 
desprazarnos cos autobuses do TIB (transportes Illas 
Baleares), económicos e con moita cadencia. Á 
noite está reservada no hostal en Palma de Mallorca. 
 
Domingo 27/03: DIA DE VOLTA 
 
Despois de durmir nos hostal en Palma, poderemos 
facer unha visita ao casco vello de Palma de 
Mallorca, visitando o seu barrio xudeu e a súa catedral, iso si, dependendo do horario de 
saída do voo cara a Galicia que cada un teña reservado. 
 

 
 
 
 
 



VARIANTES OPCIONAIS 
 

Nas 4 últimas etapas, da 3 á 6, poderá haber variantes montañeiras de carácter opcional. 
Estas variantes poderanse facer supeditadas a que se cumpran as seguintes condicións: 
 
- Ter un día anticiclónico. 
- Que o grupo principal fique guiado con seguridade. 
 
As variantes opcionais son: 
 
Opción etapa 3: ASCENSIÓN AO PUIG D’OFRE 
Opción etapa 4: COVA DE S. ANTONI  
Opción etapa 5: ASCENSION AO PUIGS DE MASANELLA E AO D’EN GALILEU 
Opción etapa 6: ASCENSION AO PUIG TOMIR 
 
A realización dunha das variantes opcionais levaría aparellado un aumento do esforzo 
necesario en alomenos 1 chanzo.  
 
 

DATOS DA ACTIVIDADE 
 
DATAS: do sábado 19 ao domingo 27 de marzo de 2016 

LUGAR E HORA DE SAÍDA : O sábado 19 fixarase un punto de encontro no casco 
vello de Palma de Mallorca. Volta o 
domingo 27 de marzo. 

Nº DE PRAZAS: mínimo 10 e 
máximo 14.       

NIVEL TÉCNICO : Baixo      

NIVEL FÍSICO : Especifícase en 
cada etapa o nivel físico. En liñas 
xerais abondará con estar na forma 
física necesaria para non quedar no 
pelotón traseiro nas costas dos 
coñeces e camiñas.  

CONDICIÓNS PARA INSCRIBIRSE : Ser socio federado de Ártabros ou dun club 
asociado e ter a forma física indicada.  
Os non socios que estean capacitados dabondo para esta actividade, poderán facerse 
socios (consultar co club) ou aboar un 20% a maiores da cota.  

PRAZO DE INSCRICIÓN:  Do xoves 10 de decembro de 2015 ao  ao venres 15 de 
xaneiro de 2016.  

COTA DA ACTIVIDADE : 249 € as primeiras 10 prazas. Das prazas 11 á 14 serían 
269 €.  Devolveríase a diferenza se se conseguisen as últimas reservas ao mesmo prezo 
cas anteriores. 



As dez primeiras prazas están confirmadas polo que estes participantes xa poden mercar 
a pasaxe. Da 11 á 14, unha vez feitos os pagos, o club confirmaría aos interesados se as 
reservas están confirmadas e, sería entón, cando o interesado podería mercar a pasaxe. 
En caso de non confirmarse as reservas devolveríanse os importes. 

PAGAMENTO:  O pagamento da cota da actividade poderá facerse. 

– Na secretaría do Club en c/ Santa Teresa, 14 (a rentes do museo DOMUS) de 20 a 22 
h de luns a venres. 
– Ingresando o importe da actividade na conta ES25-2080-5565-00-
3040002362 (ABANCA, titular: SM Ártabros), e enviando o resgardo do ingreso ou 
transferencia. 
Datos necesarios: Nome Completo + Nº teléfono 
Nos ingresos por banco o concepto será: Nome + S TRAMUNTANA 

MATERIAL NECESARIO : A 
mochila debe ser lixeira e contar 
co necesario. Como facela será 
debatido nas charlas 
informativas.  

O PREZO INCLÚE :  
- En Palma de Mallorca as noites 
do sábado 19/03 e do sábado 
26/03 nun hotel de Palma en 
réxime de AD. 
- En Port Soller unha noite en 
hotel en rexime de AD. 
- Cinco noites nos refugis de Deia, Castell de Alaró, Tossals Vers, Son Amer e Pont 
Romá en réxime de media pensión. 
 

DEVOLUCIÓNS: As reservas feitas non serán nominais ata entre 3 e 4 semanas antes 
da actividade. Por iso ata ese momento, será posíbel a devolución enteira da cota, eso sí, 
condicionada a existencia dun reserva que o sustitúa. 

XUNTANZAS INFORMATIVAS : Dado o carácter singular desta actividade faranse 
dúas xuntanzas previas: o venres 18 de decembro (durante o período de inscrición, para 
resolver dúbidas) e o venres 11 de marzo (previa á saída, so para inscritos, para 
concretar datos), ambas reunións as 20:30 h. 

MONITOR :   Arximiro e compañía. 

DÚBIDAS: Tfno. Ártabros 981213115 (No horario de 20:00 a 22:00 h de luns a venres) 

 

 


