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Benvinguts a casa 
Mar, terra, història, arquitectura, gastronomia, sol, di-
versió… Palma ho té tot! Aquesta ciutat cosmopolita és 
el lloc perfecte perquè les famílies, especialment els 
més petits de la casa, visquin una experiència divertida, 
sorprenent i inoblidable. Destaca la seva badia, Platja 
de Palma, una espectacular finestra a la mar en la qual 
gaudir al màxim del Mediterrani, del seu sol i les seves 
platges. I tot amb la màxima tranquil·litat, ja que es trac-
ta d’un destí segur, obert, acollidor. Sempre respectuós 
amb la diferència, amb la diversitat que ha marcat la 
vida mediterrània des de milers d’anys. 

A continuació, en aquesta guia especial per a famílies, 
trobaràs les diferents propostes turístiques, històriques 
i culturals, per a esprémer al màxim aquesta ciutat que 
reuneix el millor del Mediterrani. Però no ho faràs com 
a visitant, perquè des del mateix moment en què tu i 
els teus aterreu o baixeu a port us sentireu una família 
palmesana més, com si fóssiu a la vostra casa. Així són 
aquesta ciutat i aquesta illa. 

Haver rebut l’any passat el segell d’Unicef «Ciutat Amiga 
de la Infància» no fa sinó demostrar l’aposta sincera i 
original de Palma perquè els nens coneguin, descobrei-
xin, assaboreixin, aprenguin i juguin... Un lloc on la mar i 
el sol són el complement perfecte per a gaudir de cas-
tells, boscos, patis, passejos, parcs, zones d’oci… A què 
juguem avui?
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Plans en família
La ciutat de Palma ofereix una 

infinitat de possibilitats ben 
divertides per a nens i majors. 

Què et ve de gust fer avui?

EXPERIÈNCIES I OCI
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La Ruta Dracs i cavallers de llegenda mostra 
totes les històries llegendàries de la ciutat de 
Palma, i està especialment ideada per a famílies 
amb nens d’entre 6 i 12 anys. 

> Llegendes de Palma 

Vols saber qui va ser el terrible i 
temut Comte Mal? O conèixer la 
història del Drac de na Coca? 
La Ruta Dracs i cavallers acosta 
les llegendes més clàssiques de 
la ciutat a les famílies amb nens i 
nenes de 6 a 12 anys. 
T’atreveixes a entrar en un 
univers d’animals mitològics, 
monstres, dimonis, gàrgoles, 
dracs i altres criatures de formes 
inimaginables? En la ruta de 
Monstres i criatures de Palma 
visitaràs antigues cases senyo-
rials, esglésies, places, fonts… 
llocs on poder trobar a aquests 
éssers que també habiten a la 
ciutat. Totes dues rutes es poden 
realitzar en grups de fins a 
10 persones. 

Dracs i cavallers de llegenda 
 Tel.: 650 787 636 

mallorcainsolita@gmail.com
www.mallorcainsolita.com

Monstres i criatures de Palma 
 Tel.: 618 03 82 37 

albertbouzas@gmail.com 
www.mallorcaculturaltours.com 

Monstres i criatures 
de Palma t’ofereix 
recórrer els més 
sorprenents racons 
d’una ciutat repleta 
de criatures fabulo-
ses i mitològiques. 
Tots els espais 
urbans amaguen 
misteriosos éssers 
amb històries 
fantàstiques que 
contar.
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> Es Carnatge, 
naturalesa i història 

Descobreix aquest espai natural 
litoral situat a només 5 quilò-
metres de Palma en el qual la 
fauna i la vegetació conviuen 
amb restes fòssils i petjades de 
civilitzacions passades que ens 
permeten conèixer la història, 
la cultura i els usos tradicionals 
de la zona. 
Destaca Cala Pudent, un 
espai litoral d’interès geològic i 
elements patrimonials culturals 
com Les Cases des Carnatge o 
La Caserna; elements patrimo-
nials de defensa com les bases 
dels canons, les trinxeres i els 
túnels i les pedreres de marès.
En diferents zones de Es Car-
natge es poden trobar fòssils i 
marques d’organismes que ens 
donen informació de com eren 
la vida i l’ambient en el passat. 
Un dels més interessants, per la 
seva exclusivitat, és la petjada 
de Myotragus, un mamífer que 
va viure a Balears fa 5’7 milions 
d’anys. Una pista: està situada 
en les pedreres T’animes a 
buscar-la? 
Es Carnatge compta amb 
petites cales arenoses i accessos 
rocosos a la mar, a més d’un 
passeig costaner amb accés per 
a ciclistes i vianants. 

La zona de Es Carnatge és un entorn privilegiat 
de Palma, i ha estat declarada Centre d’Interès 
Cultural (CIC) pel seu interès paleontològic i també 
Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI). D’altra 
banda, l’illot de Na Galera està classificat com Bé 
d’Interès Cultural (BIC).

Sender Blau  
Una bona manera de descobrir 
la zona Es Carnatge i els 
seus voltants és seguint la 
ruta litoral de Palma, que 
uneix el centre blau, conegut 
com Sa Petrolera, i dedicat 
a la realització d’activitats 
d’educació ambiental sobre els 
ecosistemes litorals i el desen-
volupament sostenible, amb 
la platja de Cala Estància, que 
compta amb la distinció de 
bandera blava. Més informació 
i itinerari complet en:  
www.rutalitoral.palma.cat.

Illot de Na Galera 
L’illot de Na Galera, envoltat 
de praderies de posidònia, es 
troba situat enfront de la cala 
de Son Caios, a 150 m de la 
costa, separat per un estret de 
poca profunditat. Les troballes 
que aquí s’han fet el convertei-
xen en un dels jaciments més 
importants de l’època púnica 
del Mediterrani Occidental. 
Presenta importants vestigis 
de presència humana, entre els 
quals destaquen les restes d’un 
santuari púnic construït entre 
els segles IV i III aC amb grans 
peces de marès. 
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> En el fons del mar 

Vols conèixer una sensacional 
mostra de la flora i fauna del 
Mediterrani i els oceans Índic, At-
làntic i Pacífic? Viu una dia excep-
cional, de diversió i aprenentatge, 
amb més de 8.000 exemplars en 
55 aquaris en els quals podràs 
conèixer més de 700 espècies. 
A més, els més petits compten 
amb guies que els ensenyaran de 
manera didàctica i divertida tot 
el que vulguin saber de la flora i 
la fauna. Però Palma Aquarium 
té moltes més sorpreses per als 
nens i els seus pares: snorkel, 
shark vision boat, curtmetratges 
en 4D…, fins i tot la possibilitat de 
bussejar i dormir entre taurons. 
A més, compta amb Nautilus 
Park: una zona i parc infantil 
de jocs de grans diversions. I 
què et sembla passar l’estiu a 
Palma Aquarium en un campus? 
I celebrar el teu aniversari? No 
t’ho perdis! 

Palma Aquarium

 Manuela de los Herreros i Sorà, 21
 Tel.: 902 70 29 02 

www.palmaaquarium.com

 HORARI: De 9.30 a 18.30 tots els 
dies de l’any. 

> Tobogans i aigua 

Existeix una cosa més diver-
tida i refrescant que un parc 
aquàtic? Perquè Aqualand Are-
nal t’ofereix fins a vint atracci-
ons aquàtiques entre moltes 
altres sorpreses. Els nens són 
els protagonistes d’un espai 
en el qual divertir-se gaudint 
de l’aigua. Aquests compten 
amb Children’s Paradise, 
zona formada per tres grans 
àrees plenes d’atraccions. A 
més, aquests espais inclouen 
tobogans de diversa longitud, 
un pont penjant i espais per 
a experimentar. I per als que 
vulguin relaxar-se, res millor 
que una àrea chill out i una 

zona de descans amb piscina 
de bombolles.

Aqualand Arenal

 Autovia Palma–Arenal,  
sortida 13, km 15, El Arenal. 
 Tel.: 971 44 00 00

www.aqualand.es

 HORARI: Obert de maig a 
octubre; juliol i agost, de 10 a 18 h; 
maig, juny, setembre i octubre, 
de 10 a 17 h. 

Palma Aquarium és un meravellós parc marí 
amb més de 8.000 exemplars de 700 espècies. 
Està obert els 365 dies a l’any i ofereix descomp-
tes especials per a famílies.

Aqualand Arenal té 
per a tu fins a vint 
atraccions aquàti-
ques per a passar-ho 
d’alló més bé  
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> Aventura  
als arbres 

Aquest parc d’aventura suposa 
tota una experiència inigualable 
per a tota la família. Passa un 
dia complet ple de diversió, 
esport i naturalesa amb els teus, 
gaudint de reptes i d’un entorn 
natural fora de la bullícia de la 
ciutat. Ofereix diferents circuits 
en els arbres: tria entre els més 
de 70 jocs que inclouen xarxes, 
ponts i, per descomptat, grans 
tirolines, algunes de les quals ar-
riben als 250 metres de longitud. 
T’atreveixes? 

Tirolinas Go!

 Av. Fra Joan Llabrés, 1
 Tel.: 606 81 62 49

www.tirolinasgo.com 

 HORARI: De dilluns a divendres,  
de 10 a 16 h; dissabtes i diumenges, 
de 10 a 18 h. 

Has provat alguna vegada a 
viure mil i una aventures en 
les altures? Tria el teu circuit i 
posa a prova la teva destresa 
i agilitat. Hi ha més de 70 jocs 
per a passar-ho fenomenal 
amb la teva família i amics.

Palma Jump et proposa una 
manera original de passar un 
dia inoblidable. Gaudeix d’aquest 
parc de trampolins i d’activitats 
esportives, i organitza la teva 
festa, assisteix a classes col·lecti-
ves..., tot sense parar de gaudir.

> Salta!

És l’hora de posar-se en 
forma…, però sense parar 
de divertir-se! Palma Jump 
és un parc de trampolins 
cobert i d’activitats esportives 
diferents, que et sorprendran 
per la seva originalitat i dina-
misme. Nens i adults tenen a 
la seva disposició unes trenca-
dores propostes que els faran 

passar un dia inoblidable… i 
esgotador. A més, ofereix ses-
sions de grup, festes infantils, 
classes de fitness, etcètera. 
Tot per a estar en forma, però 
sense parar de riure i gaudir. 

Palma Jump

 P. l. Son Moix, Textil, 3
 Tel.: 871 90 38 92

www.palmajump.com

 HORARI: De dilluns a divendres, 

diumenges i festius, de 9 a 22 h; 
dissabtes, de 9 a 24 h. 
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> ¡Strike!

Vols jugar a les bitlles i gaudir 
amb la teva família i amics 
de moltes més sorpreses? 
Mallorca Bowling t’ofereix 
vuit pistes perquè aprenguis i 
practiquis aquest peculiar es-
port de gran tècnica. A més, 
tindràs a la teva diposició mà-
quines recreatives, futbolins i 
billars. En cap de setmana hi 
ha celebracions, karaoke… 

Mallorca Bowling

 Carrer dels Reis, 211
 Tel.: 971 25 40 88

www.mallorcabowling.es 

 HORARI: A l’hivern, de dilluns a 
dijous, de 17 a 01 h; dimarts, d’11 
a 14 h i de 17 a 01 h; divendres i 
vespres de festiu, de 17 a 04 h; 
dissabtes, d’11 a 04 h; diumenges 
i festius d’11 a 01 h. A l’estiu (del 
15 de juny al 31 d’agost), tots els 
dies de 18 a 2 h. 

Poques activitats són tan divertides i entretingudes per a 
gaudir en família com les bitlles. Calça’t les teves sabates, 
agafa la teva bola, llança... i fes ple! Mallorca Bowling et 
proposa aprendre, gaudir i ser un campió de les bitlles. 

El minigolf és un esport per a 
tota la família en el qual cal de-
mostrar molta habilitat i precisió. 
A Dino Minigolf tens a la teva 
disposició divertits traçats amb 
múltiples possibilitats, perquè 
pots triar entre 18 i 54 forats. 

> Clot a clot

Demostra la teva habilitat en 
el minigreen, juga bé les teves 
bases i sigues el primer a aca-
bar el divertit recorregut que 
t’ofereix Dino Minigolf de Platja 
de Palma. Passa un dia inoblida-
ble amb la possibilitat de jugar 
totes les partides que vulguis 
i triar entre un recorregut de 
54 o 18 clots. El camp es troba 
distribuït en tres pistes dife-
rents, envoltades d’abundant 
vegetació i just al costat de la 
platja. Amb qui vols competir? 
Convida a la teva família o als 
teus amics a demostrar qui 
posseeix més habilitat amb els 
pals. En quants cops acabaràs 
el circuit? 

Dino Minigolf

 Ctra. Arenal, 56 · Balneario 4-5
 Tel.: 971 74 33 34

www.novabeachpark.com/dino-
mini-golf-playa-de-palma 

 HORARI: De 9 a 24 h.
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En els rocòdroms trobaràs 
activitats,entrenaments i 
cursos per a aprendre tot 
el que envolta al món de 
l’escalada. Fes-te un expert 
en un esport molt saluda-
ble i sostenible. Reserva el 
teu espai i aprèn amb au-
téntics professionals, que 
t’ensenyaran tots els trucs 
d’un esport apassionant.

> Aprèn a escalar 

Vols entrar en un autèntic 
centre d’escalada? Enfronta’t 
als teus reptes i supera’t pujant 
al màxim.. És l’hora d’aprendre 
escalada i de viure l’experièn-
cia d’un autèntic rocòdrom. 
Aquestes instal·lacions són 
una completa escola amb 
entrenament, activitats, així 
com cursos per a adults, però 
també per a nens i nenes. 
Disposes de vies d’escalada 
esportiva, sala de boulder, 
zona de descans, vestidors, ca-
feteria, botiga especialitzada, 
lloguer de material, etcètera. 
Si tens entre 5 i 17 anys pots 

participar i passar una jornada 
difícil d’oblidar.

Rocòdrom És Cau

 Carrer Jaume Ferran, 72  
(zona Plaza de Toros)
 Tel.: 871 53 10 93

www.rocodromescau.com

 HORARI: De dilluns a dissabte 
de 10 a 22 h.

Doble 8 Rocòdrom

 Camí de Jesús, 78  
(Polígon Ca Valero)
 Tel.: 661 51 48 98

facebook.com/Doble8Centre-
DEscalada

 HORARI: De 16 a 22 h.

> Adrenalina  
al máxim!  

Encara no has muntat en un 
kart? El soroll, la velocitat, 
l’olor, l’asfalt… La competició et 
crida, i si és una carrera amb 
la teva família o amics, més 
apassionant encara. Go-Kart 
Can Pastilla disposa d’un 
exigent camp-pista per a la 
pràctica de diverses activitats, 

com karting, automobilisme… 
Ha arribat l’hora de demostrar 
les teves habilitats al volant!

Go-Kart Can Pastilla

 Camí Can Pastilla – Bartomeu 
Riutort, 29, Can Pastilla
 609 13 67 05

facebook.com/Go-Kart-Can-
Pastilla

 HORARI: De maig a octubre,
tots els dies de 10 a 20:15 h.

Asfalt, velocitat, motor... Ha arribat el moment 
de pilotar el teu propi kart i demostrar als teus 
que ets el pilot més intrèpid de tot el circuit. 
Una aventura realment trepidant.
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EN FAMÍLIA

Us convidem a passejar per Palma en família, 
sorprendre-vos a cada pas, a cada racó,  

a cada placeta, descobrint la seva naturalesa 
privilegiada i gaudint dels plans per als més petits… 

Sense pressa. Amb calma.

A Palma
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MONUMENTS 

> Castell de Bellver
 Carrer Camilo José Cela, s/n 

castelldebellver.palma.cat

Aquest històric enclavament, 
envoltat pel bosc de Bellver, va 
ser construït a inicis del segle XVI 
pel rei Jaume II. Aquest castell 
de planta circular, té unes vistes 
espectaculars a la badia de Palma. 
Sens dubte, constitueix un lloc 
màgic per als més petits, que 
podran jugar a viatjar a una 
altra època mentre els majors 
gaudeixen dels seus fons, ja que 
alberga en el seu interior el Museu 
d’Història de laCiutat i la Col·lecció 
Despuig d’escultura clàssica. Per 
als més curiosos i inquiets, hi ha un 

Servei de visites guiades de mitja 
hora de durada en castellà, català 
i anglès (reserves al 971 73 50 65 o 
castelldebellver@palma.es). 

 HORARI: D’abril a setembre, 
dimarts a dissabte, de 10 a 19 h; 
diumenges i festius, de 10 a 15 h; 
dilluns, tancat. D’octubre a març, 
dimarts a dissabte, de 10 a 18 h; 
diumenges i festius, de 10 a 15 h; 
dilluns, tancat.

 PREU: 4 €; entrada reduïda 
(pensionistes, jubilats, joves entre 
14 i 18 anys, carnet jove o similar, 
membres d’institucions públiques), 
2 €; residents a Palma,2,50 €. Entrada 
lliure: menors de 14 anys i els diumen-
ges per a tots els visitants.

Resulta molt difícil 
enumerar tots els 
racons i espais que 
val la pena visitar a 
Palma. Els seus mo-
numents ofereixen 
experiències espe-
cials que es queda-
ran gravades en la 
memòria de tota la 
família… La ciutat es 
mostra com un au-
tèntic tresor d’histò-
ria, cultura, tradició… 
Gaudeix-la al màxim!
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> Castell de Sant Carles
 Carretera Dic de l’Oest, s/n 

www.castillomuseosancarlos.com

Quin nen o nena no ha jugat a lluitar 
contra un drac o brandar una espasa 
i un escut en singular duel? El castell 
de Sant Carles transporta al visitant 
a altres èpoques i mons. Es tracta de 
la fortificació defensiva de Portopí, 
que va ser construïda en el segle XVII 
on en el seu moment se situava el far 
original d’aquest port. Ha tingut una 
història molt dinàmica, perquè va ser 
usat com a presó, hospital, etcètera. 
Des de fa dècades és el Museu Militar, 
i en el seu interior es poden conèixer 
peces bèl·liques i aparells militars des 
de l’Edatmitjana fins al segle XX. 

 HORARI: De dimarts a diumenge, 
de 10 a 14 h; dilluns i festius, tancat.

 PREU: Entrada gratuïta.

> Cort (Ajuntament  
de Palma)
 Plaça Cort, 1 

www.palma.es

Aquest històric edifici del segle XVII 
és en l’actualitat la seu de l’Ajunta-
ment de Palma. De l’edifici destaca 

sobretot la seva bella façana barroca. 
En ella val la pena buscar els seus dos 
relleus més famosos, un caragol i un 
dragó, símbols dels mestres picape-
drer i escultor, respectivament, que 
van donar forma a la façana. També 
es recomana admirar la seva cornisa 
volada i, com no, el seu rellotge, 
conegut com «En Figuera».
Una vegada dins de l’edifici, en el 
hall, a majors i petits els donen la 
benvinguda Tòfol i Francinaina, els 
dos gegants de l’ajuntament, i en 
els seus vestits es poden admirar 
els vestits tradicionals mallorquins. 
Excepte en el mes d’agost, aquest i 
altres espais del consistori es poden 
conèixer amb una visita guiada en 
castellà, català i anglès (618 914 517 o 
visites@palma.cat).

 HORARI: De dilluns a divendres, de 
8.30 a 20.30 h; dissabtes, de 9 a 13 h; 
diumenge, tancat.

 PREU: Entrada gratuïta.

> Casal Solleric
 Passeig Des Born, 27 

casalsolleric.palma.cat

És un bonic edifici de tall senyorial i 
influència italiana que va ser cons-
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truït en el segle XVIII. Es considera 
el millor exemple de l’arquitectura 
palatina mallorquina. Després de 
segles d’història, va ser adquirit 
per l’Ajuntament de Palma en la 
dècada dels setanta iactualment és 
un centre d’exposicions artístiques. 
En les seves sales se succeeixen 
les mostres, les activitats i les ex-
posicions. Organitza visites i tallers 
per a centres educatius, i fins i tot 
es pot concertar una visita guiada 
per a conèixer a fons tots els seus 
secrets (solleric@palma.cat).

 HORARI: De dimarts a dissabte, 
d’11 a 14 h i de 15:z30 a 20:30 h; 
diumenges i festius, d’11 a 14:30 h; 
dilluns, tancat.

 PREU: Entrada gratuïta.

> Palau Reial  
de l’Almudaina
 Carrer del Palau Reial, s/n 

www.patrimonionacional.es/real-si 
tio/palacio-real-de-la-almudaina

L’Almudaina, erigida sobre l’antic 
alcàsser musulmà, és el castell 
reial de Palma. És la seu dels reis 
d’Espanya per a celebrar les   
cerimònies d’Estat i les recepcions 
durant el període estival. Entre els 
seus principals atractius es troba la 
seva terrassa, que permet gaudir 
d’unes vistes magnífiques al passeig 
marítim de la ciutat.
Els nens s’ho passaran en gran ve-
ient el relleu de la Guàrdia d’Honor 
l’últim dissabte de cada mes a les 
12 h. La duen a terme soldats per-
tanyents al Regiment d’Infanteria 
Palma 47, que fan una recreació 
històrica: vint soldats, inclosos 
tambors i pífols, marxen al ritme de 
música de principis del XIX.

 HORARI: D’abril a setembre, de 
dimarts a diumenge, de 10 a 20 h; 
dilluns, tancat. D’octubre a març, de 
dimarts a diumenge, de 10 a 18 h; 
dilluns, tancat.

 PREU: 7 €; tarifa reduïda (nens 
majors de 5 anys, persones amb 
discapacitat i jubilats), 4 €. Entrada 
gratuïta: tots els ciutadans de la Unió 
Europea.

> Casal Balaguer
 Carrer Unió, 3 
 Tel.: 971 22 59 00, ext. 1727

Aquesta edificació que va ser 
rehabilitada en 2016 és una antiga 
casa senyorial que resulta perfecta, 
per les seves peculiaritats i per on 
es troba situada, per a conèixer com 
eren les cases senyorials de la ciutat 
de Palma.

La planta noble és l’encarregada 
d’albergar i donar a conèixer el 
patrimoni mobiliari de l’Ajuntament 
de Palma. Aquí es troba l’exposició 
permanent «La casa possible», 
molt recomanada per a les famílies, 
que dona a conèixer com era 
una casa senyorial amb fidels 
reproduccions de l’època. En la 
planta baixa i l’entresòl de l’edifici, 
es troben espais d’interpretació 
d’aquest edifici.

 HORARI: De dimarts a dissabte,  
de 10 a 19 h; diumenges i festius,  
de 10 a 15 h; dilluns, tancat.

 PREU: Entrada gratuïta.

> La Llotja
 Plaça de la Llotja, 5 
 Tel.: 971 71 17 05

Estem davant una de les millors 
manifestacions de l’arquitectura 
gòtica de caràcter civil de l’illa de 
Mallorca. És una visita obligada per 
a tots els amants de la història i de 
l’arquitectura. Aquest sorprenent 
edifici va ser construït a mitjan 
segle XV i és l’antiga seu del Col·legi 
de Mercaders. Els visitants en 
general poden gaudir de la seva rica 
arquitectura, especialment de les 
seves voltes de creueria i les seves 
columnes helicoidals similars a 
palmeres fetes en pedra.
A més, per a entendre una mica més 
el significat del conjunt de La Llotja, 
existeix la possibilitat d’efectuar 
visites guiades a les terrasses (en 
grups) amb cita prèvia (971 71 17 05).

 HORARI: D’abril a octubre,  
de 10:30 a 13:30 h i de 17:30 a 23:00 h;  
de novembre a març, de 10:30 a 
13:.30 h i de 16 a 18 h.

 PREU: Entrada gratuïta.  

> Catedral de Mallorca 
 Plaça Almoina, s/n 

catedraldemallorca.org

Aquest impressionant temple a la 
vora del mar és conegut com la 
«Catedral de la llum» i és considerat 
com un dels més espectaculars i bells 
exemples del gòtic mediterrani. El 
seu simbolisme no és només religiós, 
sinó també ambiental, perquè és 
l’únic temple el reflex del qual pot 
contemplar-se en les aigües marines. 
Amb la posterior construcció del 
Parc de la Mar s’ha potenciat aquest 
antic efecte i ara aquest bell temple 
es reflecteix en el llac artificial d’aigua 
salada del complex, que simbolitza la 
mar que abans arribava fins a la ma-
teixa muralla de la ciutat. Una vegada 

a l’interior, a la bellesa i l’estilització 
del gòtic, al patrimoni eclesiàstic i 
a l’ambient de recolliment, s’uneix 
el més destacat art, ja que compta 
amb intervencions de genis com 
Gaudí o Miquel Barceló. En aquest 
temple dues vegades a l’any, el 2 de 
febrer i l’11 de novembre, es produeix 
l’ «efecte del vuit», per la conjunció 
de les seves dues rosasses gòtiques 
i la llum. Tota una sorpresa per als 
visitants i veïns, carregada de tradició 
i religiositat.
Però els petits també són 
protagonistes: hi ha tallers 
infantils i familiars, visites guiades i 
exposicions participatives (visitas@
catedraldemallorca.org). No deixis 
passar l’oportunitat de gaudir en fa-
mília d’aquest tresor arquitectònic. 
També s’organitzen visites guiades a 
les terrasses de maig a octubre.

 HORARI: D’abril a maig i a 
l’octubre, de dilluns a divendres, de 
10 a 17:15 h; de juny a setembre, de 
dilluns a divendres, de 10 a 18:15 h; 
de novembre a març, de 10 a 15:15 h. 
Tot l’any, dissabtes, de 10 a 14:15 h.

 PREU: 8 €; residents, 2,50 €; pensi-
onistes i joves entre 14 i 18 anys, 2 €. 
Entrada gratuïta: nens fins a 14 anys.

> Capella  
de la Misericòrdia
 Carrer de la Rambla, 1 
 Tel.: 971 71 42 57

L’antic edifici de la Casa de la 
Misericòrdia alberga aquesta sala 
d’exposicions que ofereix diferents 
mostres temporals per als amants 
de l’art en les seves diferents mani-
festacions. L’edifici va ser en el seu 
moment una institució benèfica que 
s’encarregava de vetllar pel benestar 
de les persones sense recursos. 
Actualment és una de les seus del 
Consell de Mallorca.

 HORARI: De dilluns a divendres,  
de 10 a 13:30 h i de 17 a 19 h; dissab-
tes, de 10:30 a 13:30 h; diumenges i 
festius, tancat.

 PREU: Entrada gratuïta.

> Banys Àrabs
 Carrer Can Serra, 7 
 Tel.: 637 04 65 34

Aquests banys àrabs van ser cons-
truïts entre els segles X i XII, durant 
la dominació musulmana de l’illa 
de Mallorca, i pertanyien al Palau 
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d’algun noble. Estan conservats 
parcialment, ja que no queden 
restes de la sala de banys freds, però 
es conserven un caldarium (bany 
d’aigua calenta) i un tepidarium 
(bany en aigua tèbia). Tota una 
experiència per als sentits i per a 
conèixer altres cultures. 

 HORARI: A l’estiu, de 9 a 19 h; a 
l’hivern, de 9 a 17:30 h.

 PREU: 2 €. 

> Palau March 
 Carrer Palau Reial, 18 

fundacionbmarch.es

Aquest bell palau és el marc per-
fecte per a poder gaudir de la gran 
col·lecció d’escultura moderna 
i contemporània de la Fundació 
March. El conjunt reunit reflecteix, 
d’una banda, el definit gust 
personal de Juan March i, per una 
altra, la majoria de tendències que 
han jalonat la història de l’escultura 
del segle XX. El visitant té davant 
si obres d’artistes internacionals 
consagrats que es completen 
amb les d’espanyols de prestigi 
internacional. La varietat de mate-
rials —granit, marbre, bronze, ferro, 
acer…—, textures, colors i formes 
transformen aquest bell espai en 
un autèntic jardí d’art. Perfecte per 
a visitar en família.

 HORARI: D’abril a octubre, de 
dilluns a divendres, de 10 a 18:30 h; 
de novembre a març, de dilluns a 
divendres, de 10 a 17 h; dissabtes de 
tot l’any, de 10 a 14 h; diumenges i 
festius, tancat.

 PREU: 4,50 €. Entrada gratuïta: 
nens menors de 12 anys.

> Murada i Ses Voltes
 Passeig Dalt Murada, s/n

Tot un monument d’origen 
militar reconvertit a espai per a 
oferta cultural multidisciplinària. 
En concret, constitueix l’últim tram 
de la muralla de la ciutat que es va 
crear en el XVIII i que va posar fi a la 
construcció del recinte emmurallat 
dels baluards de Palma. Aquest 
antic aquarterament militar va ser 
utilitzat a la fi dels anys vuitanta per 
a construir un teatre a l’aire lliure. 
A més, també es va construir l’actual 
sala d’exposicions situada just sota 
el passeig de la muralla.

Pertanyent a l’Ajuntament de Palma, 
ofereix un ampli programa de teatre, 
concerts i exposicions.

 HORARI: Depèn de l’oferta cultural 
programada.

ESGLÉSIES EMBLEMÀTIQUES 

> Sant Miquel 
 Carrer Arabí, 2

L’església de Sant Miquel és, al 
costat de la de Santa Eulàlia, Sant 
Jaume i Santa Creu, una de les 
quatre parròquies més antigues de 
la ciutat de Palma. Està dedicada 
al sant patró de Miquel de Fabra, 
pare confessor del rei Jaume I el 
Conqueridor. Se suposa que aquesta 
església està situada sobre la 

> Santa Eulàlia
 Plaça Santa Eulàlia, 2

Rep el nom de la santa patrona 
de Barcelona, molt venerada pels 
conqueridors cristians procedents 
de Catalunya. La monumentalitat 
d’aquest temple obeeix al fet que, 
en el segle XIII, va ser la parròquia 
de major superfície de la ciutat. Una 
vegada dins de l’església, resulta 
molt interessant, per la seva relació 
amb la història dels conversos i 
xuetes mallorquins, el portal lateral 
del temple, també anomenat portal 
dels argenters, plateros, per ser 
l’ofici que més predominava entre 
els conversos.
Per a gaudir d’aquest enclavament 
de manera especial, hi ha un servei 
de visites guiades a les terrasses amb 
cita prèvia (97 71 46 25 o santaeulalia-
parroquia@gmail.com).

 HORARI: De dilluns a divendres, 
de 9:30 a 12 h i de 18:30 a 20:30 h; 
dissabtes, de 10:30 a 13 h i de 18:30 
a 20:.30 h; diumenges, de 9:30 a 
13:30 h i de 18:30 a 19:30 h.

 PREU: Entrada gratuïta. 

> Sant Jaume
 Carrer Sagristia de Sant Jaume, 4

Rep el nom del sant patró del rei 
Jaume I el Conqueridor. Aquesta 
edificació és una bona mostra del 
gòtic de nau única. No ha sofert mo-
dificacions posteriors i, per exemple, 
en les claus de volta es conserven 

els escuts d’armes dels benefactors 
que van propiciar la seva construc-
ció. En aquest aspecte, l’església 
és un veritable mostrari heràldic, 
perfecte per a gaudir de la història 
i conèixer el passat de Palma a 
través de les seves manifestacions 
religioses.

 HORARI DE MISSA: Laborables,  
13 (dimarts a divendres) i 20 h; vigí-
lies, 13 i 20 h (en mallorquí); festius, 
10, 13, 20 (mallorquí) i 21 h.

> Sant Nicolau
 Carrer d’Orfila, 1

Aquesta bella parròquia va obrir les 
seves portes en 1302, a partir de la 
parròquia de Santa Eulàlia. L’actual 
és resultat d’una reconstrucció del 
segle XVII, beneïda de nou en 1712. 
Com a curiositat, adossada al seu 
campanar es troba la denominada 
“roca sagrada”, objecte de gran 
devoció, un bloc petri en el qual, 
segons la tradició, va estar asseguda 
la beata santa Catalina Tomás (beati-
ficada en 1792). Relacionada amb 
aquesta singular roca, que va ser 
col·locada en aquest emplaçament 
en 1826, l’arxiduc Lluís Salvador 
d’Àustria va iniciar un singular 
costum: tirar-li pedretes en passar al 
costat d’ella.

 HORARI DE MISSA: Dies laborables, 
9:30 i 8:30 h; vigílies, 17 h; festius, 
9:30, 11:45, 18:30 (mallorquí) i 20:15 h. 
Només dissabtes missa bilingüe 
anglès-espanyol a les 18:30 h.

mesquita major de la ciutat Madina 
Mayurqa,que va existir durant el 
període de dominació àrab de l’illa. 
Aquesta parròquia és també san-
tuari de la Mare de Déu de la Salut, 
patrona de Palma.

 HORARI: De dilluns a dissabte, de 
9 a 13 h i de 17 a 19:30 h; diumenges 
i festius, de 10:30 a 12:30 i de 18:30 
a 19:30 h.

 PREU: Entrada gratuïta.
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La Llotja és una de les millors manifestacions 
de l’arquitectura gòtica de caràcter civil de 
l’illa de Mallorca. Gaudeix de la seva rica ar-
quitectura, especialment de les seves voltes 
de creueria i les seves columnes helicoidals 
similars a palmeres fetes en pedra.
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> Santa Magdalena
 Plaça de Santa Magdalena, s/n

El convent de Santa María Magdale-
na, habitat per monges canonesas 
agustines, té els seus orígens en un 
antic hospital del qual es tenen notíci-
es del seu funcionament en el segle 
XIV. La seva conversió a convent, 
segons resen les cròniques, es va 
produir amb el rei Pere el Cerimoniós, 
que va propiciar que acudís fins a 
l’illa de Mallorca un grup de monges 
d’aquesta ordre pertanyents a un 
convent de Barcelona. Com succeeix 
amb altres enclavaments religiosos 
de Palma de Mallorca, l’església és 
visitable, però el convent no. Del que 
sí que es pot gaudir en l’enclavament 
conventual és dels dolços que elabo-
ren les monges.

 HORARI: De 7:30 a 13:15 h i de 17:30 
a 19:30 h.

> Convent  
de Santa Clara
 Carrer Convent de Santa Clara, 1

En 1255 Santa Clara va ser cano-
nitzada. Poc després, un grup de 
monges clarisses, procedents d’un 
monestir de Tarragona, van arribar 
a l’illa de Mallorca per a fundar 
aquest monestir, que és un dels 
millors exponents de l’art medieval 
de Palma de Mallorca. Aquest 
convent conserva la clausura papal; 
de fet, l’església és visitable, però el 
convent no. Del que sí que es pot 
gaudir és dels boníssims dolços 
artesans i tradicionals que elaboren 
les monges.

 HORARI: De 9 a 12:30 i de 16 :15 
a 18:45 h.

> Immaculada  
Concepció i Sant Magí
 Carrer d’Espartero, 9

La història d’aquest edifici és franca-
ment interessant. Primer va ser un 
asil d’orfes que comptava amb una 
capella; després, en el segle XVI, va 
ser una església de petita grandària; 
finalment, el temple actual data del 
segle XIX i té una major grandària 
que els seus edificis predecessors… 
El seu passat com a orfenat pot 
comprovar-se en la capella lateral, 
on al costat del quadre de Sant Magí 
es troba una imatge de la Mare de 
Déu dels Òrfans. En la capella del 
costat oposat es pot observar el 
Crist dels Navegants.

 HORARI: De dilluns a dissabte,  
de 18 a 20 h; diumenge, de 9 a 13 h  
i de 18 a 20 h.

> Sant Francesc
 Plaça Sant Francesc, s/n

Sant Francesc de Palma és un dels 
conjunts arquitectònics més bells i 
millor conservats de la ciutat. Per si 
no fos prou, el seu claustre gòtic va 
ser declarat Monument Nacional. 
Aquests dos enclavaments, església 
i claustre, formen part d’un antic 
convent que es va fundar després 
de la conquesta cristiana de l’illa i 
que, posteriorment, en 1835, va ser 
afectat per les lleis de desamortitza-
ció de Mendizábal.
El claustre, de forma trapezoidal, es 
troba situat al costat de l’església i 
forma un conjunt de gran bellesa 
construït entre els segles XIV i XVI. 
Destaquen les fines columnes i 
arqueries lobulades. Com a curio-
sitat, a l’interior de l’església està el 
sepulcre de Ramon Llull.

 HORARI: De dilluns a dissabte, 
de 10 a 17 h (hivern, de 10 a 15 h); 
diumenge, tancat.

 PREU: 5 €; pensionistes, 3,5 €. 
Entrada gratuïta: nens fins a 12 anys  
i persones amb discapacitat.

> Santa Creu
 Carrer Sant Llorenç, 4

No és només una església, sinó 
un grup de propostes. El Conjunt 
Monumental de Santa Creu engloba 
el temple parroquial, la capella 
(cripta) de Sant Llorenç i una sala 
permanent d’Art Sacre en la qual 
conèixer les riques manifestacions 
artístiques i religioses a la ciutat. 
D’entre les anomenades parròquies 
velles del període posterior a la 
conquesta cristiana, l’església de 
Santa Creu és una de les que manté 
l’edificació prototípica del gòtic 
català a l’illa de Mallorca.

 HORARI: De dilluns a divendres,  
de 9 a 14 h.

> L’Anunciació (La Sang)
 Plaça del Hospital, 3

Aquesta església es va acabar d’eri-
gir a la fi del segle XV i va ser una 
de les últimes construïdes a Palma 
amb l’estil gòtic. És coneguda com 
«Església de la Sang», ja que denota 
la devoció al Sant Crist de la Sang. 
De fet, la seva capella més conegu-
da i popular és la d’aquest crist, en la 
qual es conserva l’escultura del Crist 
de la Sang, que es treu en les pro-
cessons. Té un important patrimoni 
artístic escultòric, i en ella s’exposen 
talles d’un naixement d’origen 
italià del segle XV, procedents del 

convent de Jesús, considerat el més 
antic d’Espanya.

 HORARI DE MISSA: Laborables, 8, 
9, 11:30 i 18:30 h; dissabtes i vespres, 
8, 9, 11:30, 17:30, 18:30 i 19:30 h; 
diumenges i festius, 8, 9, 11:30, 18:30 
i 19:30 h.

> Nostra Senyora  
del Socors
 Carrer del Socors, 24 

iglesiadelsocorropm.com

Aquesta església pertany a l’ordre 
dels frares agustins. Aquests van 
arribar a Mallorca en el segle XV i van 
tenir el primer convent fora de les 
muralles. En 1544 van fundar la ca-
pella de Gràcia, petita església gòtica 
del segle XV, dedicada a La nostra 
Senyora de Gràcia. Al costat d’ella 
i en la segona meitat del segle XVI 
van construir el convent de La nostra 
Senyora del Socors, que donaria nom 
al carrer, i en el qual van professar 
des de 1544 fins a 1835, any de la 
desamortització, prop de 600 agus-
tins mallorquins. Al llarg del segle 
XVII van aixecar una nova església, 
dedicada a la Verge del Socors, que 
conserva l’antiga capella gòtica.

 HORARI: De dilluns a divendres, 
de 7:45 h a 11 h i de 18:00 a 19:45 
h; dissabtes, de 7:45 a 11 h i de 18 a 
19:45 h (de juny a agost, tots dos 
inclusivament, horari de 19 a 20.45 h); 
festius, de 8:30 a 9:45 h, d’11:30 a 
12:45 h i de 18:00 a 19:45 h (de juny a 
agost, tots dos inclusivament, de 19 
a 20:45 h).

> Nostra Senyora  
dels Àngels  
(La Porciúncula)
 Avinguda de Fra Joan Llabrés, 1

La Porciúncula, més coneguda 
com l’ «Església de Cristall», va ser 
construïda en la segona meitat del 
segle XX amb vidrieres d’estil antic. 
L’exterior, igual que l’interior, està re-
corregut per trenta-sis finestrals que 
discorren entre els nervis de formigó 
i coronen la coberta amb una cúpula. 
A la riquesa dels vitralls s’uneix la 
dels taulells del sòl i l’ornamentació 
escultòrica, que representen temes 
religiosos.
A pocs metres de l’església està el 
museu, que consta de tres sales i con-
té materials arqueològics, etnològics, 
numismàtics i un petit espai amb ob-
jectes que els missioners franciscans 
van recopilar al Perú.

 HORARI: De dilluns a divendres, 
de 10 a 19:30 h; dissabtes, de 10 a 13 h.

 PREU: 5 €; jubilats, 3 €.
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PATIS INTERIORS
Les cases senyorials de Palma alberguen un tresor arquitectònic: 
els patis interiors. Existeixen nombrosos casals que conserven 
els seus patis, que en temps pretèrits van tenir una important 
funció social, com a punt de trobada, de reunió, de gaudi del 
clima… El visitant pot en ells acostar-se al millor exemple del 
patrimoni de la ciutat i entendre així la manera en què en segles 
passats aquests casals simbolitzaven la importància de l’estatus 
social dels seus habitants.

Una bona opció és realitzar una ruta per la ciutat de pati en 
pati, comparant les seves peculiaritats i gaudint de la seva 
arquitectura.

Es pot concertar un servei de visita guiada (610 21 61 26 i  
www.tomirguiasmallorca.com)
Durant tot l’any, aquests són els que romanen oberts (els primers 
de la llista són els més destacats):

l  Can Oms. Regiduria 
de Cultura de  
l’Ajuntament  

 Carrer de l’Almudaina, 7

l  Can Bordils  
 Carrer de la Almudaina, 9

l  Can Ordines  
d’Almadrà  

 Carrer Morey, 8

l  Can Olesa 
 Carrer Morey, 9

l  Casal Solleric 
 Passeig del Born, 27 

l  Casal Balaguer 
 Carrer de la Unió, 3

l  Claustre de Sant 
Francesc 

 Plaça Sant Francesc, s/n

l  Ca la Gran Cristiana. 
Museu de Mallorca 

 Carrer de la Portella, 5

 

l  Can Frontera.  
Palacio Casa Galesa 

 Carrer Miramar, 8 

l  Estudi General Lulià 
 Carrer Sant Roc, 4

l  Cambra de Comerç 
 Carrer Estudi General, 7 

l  Cal Marquès  
de Reguer.  
Casal Balaguer 

 Carrer Unió, 3 

l  Fundació Barceló 
 Carrer Sant Jaume, 4 

l  Cal Comte  
de San Simón 

 Carrer Sant Jaume, 7

l  Can Castelló. Centre 
Cultural Sa Nostra 

 Carrer Concepció, 12 

 

 

 

l  Cal Marquès de la 
Torre. Col·legi  
d’arquitectes 

 Carrer la Portella, 14 

l  Can Morey Santmartí. 
Casa Museu Torrens 
Lladó 

 Carrer la Portella, 9 

l  Cal Comte de la Cova 
Escola de Turisme 

 Carrer del Sol, 3

l  Can Chacón. Conse-
lleria d’Afers Socials, 
Promoció i Inmigració 

 Plaça de la Drassana, 4

l  Can Ripoll. Conselleria 
de Turisme 

 Carrer Montenegro, 5

l  Can Sureda d’Artà. Pe-
laires Centre Cultural 
Contemporani 

 Carrer de can Verí, 3

l  Can Ferrandell.  
Hotel Born 

 Carrer Sant Jaume, 3

l  Can Weyler 
 Carrer de la Pau, 5

l  Can Forteza del  
Sitjar. Col.legi  
de les Trinitàries 

 Carrer Concepció, 24 

l  Can Berga. Audiència 
 Plaça del Mercat, 12

Altres patis destacats, 
encara que no obren tot 
l’any, són:

l  Cal Comte d’Espanya 
 Carrer de la Portella, 12

l  Can Vivot 
 Can Savellà, 4

Can Vivot és un gran exemple de 
la bellesa i història que s’amaga als 
patis de Palma. Descobreix-los!
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> Nou Poble Espanyol 
 Carrer Poble Espanyol, s/n 

www.puebloespanolmallorca.com

Situat en el barri de Son Espanyolet, aquest recinte inclou un gran 
conjunt de reproduccions de cases, palaus, esglésies, fortificacions 
i altres monuments i detalls típics de les diferents comunitats 
autònomes espanyoles. El nens se sentiran com a autèntics gegants 
alhora que aprenen de l’arquitectura i els monuments típics del 
territori espanyol. Com a peculiaritat, per Nadal acull un animat 
mercat ambulant propi d’aquesta època. 

 HORARI: De novembre a març, de dilluns a divendres, de 9 a 17 h; 
cap de setmana, tancat. D’abril a octubre, de dilluns a diumenge, de 
10 a 19 h. 

 PREU: 6 €; nens de 7 a 14, 3 €; jubilats i estudiants amb carnet, 4 €; 
residents, 3 €. Entrada gratuïta: nens menors de 7 anys i els dissabtes 
per als residents. 

ALTRES VISITES D’INTERÈS

> Coves de Gènova 
 Carrer Barranc, 45 

cuevasdegenova.com

Prop de la ciutat de Palma, es troben aquestes sorpre-
nents coves. Són perfectes per als nens. La seva història 
d’utilització per l’ésser humà es remunta a la prehistòria, 
quan aquest accident geològic natural servia d’hàbitat 
i refugi dels mallorquins de fa milers d’anys. Avui dia, 
aquestes coves encanten a milers de persones amb 
la seva bellesa natural, que l’aigua s’ha encarregat 
d’anar modelant al llarg dels segles: enormes cúpules, 
majestuoses columnes, piscines d’aigua, túnels… Tot un 
espectacle per a jugar, gaudir o simplement admirar. 

 HORARI: De dimarts a diumenge, de 10 a 18 h. Dilluns, 
tancat. 

 PREU: 10 €.

> Far de Portopí
 Carretera Arsenal, 3E 

www.farsdebalears.com 

És un far històric les primeres referències del qual daten de l’any 1300. És el 
segon més antic d’Espanya (després de la Torre d’Hèrcules de La Corunya) 
i un dels fars en funcionament més antics del món. De fet, en la dècada 
dels vuitanta va ser declarat Monument Historicoartístic. Els nens podran 
conèixer l’antic ofici de faroner i conèixer la seva important funció per a 
la navegació. A més, en el seu interior es troba una exposició permanent 
de senyals marítims que reuneix una de les millors col·leccions existents 
actualment a Europa.

Existeix la possibilitat de participar en visites guiades gratuïtes a l’exposició 
amb reserva prèvia (650 438 205 i farsdeportopi@portsdebalears.com). 

 HORARI: De dimecres a divendres, 10 a 15 h i de 16 a 19 h; dissabtes de 10 
a 15 h; diumenge, tancat. 

 PREU: Entrada gratuïta.

Si busques experiències 
alternatives, estàs de sort. 
A Palma i la seva rodalia 
pots gaudir d’un far com 
el de Portopí, de més de 
700 anys, o d’unes coves 
prehistòriques com les de 
Gènova, que van acollir als 
primers mallorquins. I si 
t’agraden les sorpreses, res 
com el Nou Poble Espanyol, 
amb un gran conjunt de 
reproduccions.
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Es Baluard de Sant Pere es va erigir 
entre 1575 i 1578 per a la defensa militar 
de la ciutat. És un dels vestigis que 
queden de les antigues muralles. 
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> Miró Mallorca Fundació
 Carrer Joan de Saridakis, 29 
 Tel.: 971 70 14 20 

www.miromallorca.com

La petjada del genial Joan Miró, 
que va residir a Mallorca gairebé 
trenta anys, ha quedat plasmada en 
Miró Mallorca Fundació. Es tracta 
d’una trencadora i polifacètica seu 
en la qual s’exhibeix una riquíssima 
col·lecció de les pintures, dibuixos, 
obra gràfica i escultura d’aquest gran 
artista, que  a la vegada és rotatòria, 
per la qual cosa val la pena repetir la 
visita per a descobrir quines noves 
obres acullen les seves sales.  
A més, el visitant pot conèixer l’edifici 
de la Fundació, així com dos tallers de 
Joan Miró, el taller Sert i Son Boter. 

Ofereix exposicions temporals, 
cursos i seminaris pensats per a tota 
la família. Per a això tenen a la seva 
disposició un auditori, els tallers 

mostres temporals. Pel que fa 
als més petits, a les activitats en 
família, aquest espai ofereix una 
infinitat de tallers didàctics per a 
conèixer l’art, la cultura, la ciència, 
l’entorn… A més, els petits visitants 
i els seus pares tenen al seu abast 
Educaixa, un espai d’aprenentatge 
sorprenent.

 HORARI: Dilluns a dissabte de 10 a 
20 h; diumenges i festius d’11 a 14 h.

 PREU: 6 €. Entrada gratuïta: me-
nors de 16 anys i clients de “la Caixa”.

> Museu Bíblic.  
«Casa de l’Esglèsia»
 Carrer del Seminari, 4 
 Tel.: 97 21 31 00 

museubiblic.wordpress.com

Aquest museu va néixer amb 
l’objectiu d’il·lustrar sobre l’estudi 
de la Bíblia i donar a conèixer a 
la societat el ric entorn cultural i 
històric que envolta a les Sagrades 
Escriptures. Aquesta institució 
va sorgir arran d’una expedició 
cultural i arqueològica a Terra 

Visita els museus més 
importants de Palma 
en família, la forma 
més divertida d’acos-
tar la cultura i l’art 
als nens. Descobreix 
les activitats i tallers 
programats perquè 
els més petits apren-
guin… i gaudeixin. 
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d’obra gràfica, la biblioteca, la boti-
ga-llibreria, la cafeteria. Els dissabtes 
té lloc “Mons creatius”, una sèrie de 
tallers l’objectiu dels quals és acostar 
a les famílies l’art contemporani i els 
processos creatius, propiciant l’art 
col·laboratiu i intergeneracional.N’hi 
ha per a diferents edats.

 HORARI: Hivern (16/09 al 15/05), 
dimarts a dissabte de 10 a 18 h; 
diumenges i festius de 10 a 15 h; 
dilluns tancat. Estiu (16/05 al 19/09), 
dimarts a dissabte de 10 a 19h; 
diumenges i festius de 10 a 15 h; 
dilluns tancat.

 PREU: 9 €; entrada reduïda, 5,50 
€ (majors de 65 anys, pensionistes, 
persones amb discapacitat, carnet 
jove o similar, grups organitzats); 
entrada residents Palma, 4 €. 
Entrada gratuïta: dissabtes de 15 a 
18 h, primer diumenge de cada mes 
de 10 a 15 h, menors de 16 anys, 
voluntaris de la Fundació, aturats, 
periodistes i investigadors.

> Caixa Fòrum Palma /  
Gran Hotel
 Plaça de Weyler, 3 
 Tel.: 971 17 85 12 

www.caixaforum.es/palma 

L’antic Gran Hotel, dissenyat pel 
famós arquitecte modernista Lluís 
Domènech i Montaner i obert en 
1903, és des de 1993 el Caixa Fò-
rum Palma gràcies a la reconversió 
duta a terme per l’Obra Social “la 
Caixa”. El que fora l’hotel més luxós 
d’Espanya i posteriorment seu de 
l’Institut Nacional de Previsió és ara 
un atractiu centre cultural obert 
a tots els públics i amb una pro-
gramació dinàmica, diversificada i 
sempre sorprenent. 
És un edifici polivalent, dissenyat 
per a realitzar activitats culturals 
de tota mena, entre les quals 
destaquen exposicions artístiques, 
concerts, cafès-tertúlia, visites 
guiades… A més, aquest històric 
edifici modernista alberga una 
col·lecció permanent del pintor 
Hermen Anglada-Camarasa, que 
complementa les successives 
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En aquesta trencadora i polifacètica 
seu s’exhibeix una riquíssima col·lecció 
de les pintures, dibuixos, obra gràfica i 
escultura de Joan Miró.
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Santa en 1907, cosa que queda de 
manifest en els seus fons: entre 
les seves vitrines el visitant pot 
descobrir papirs, monedes, bíblies 
històriques i fins i tot una mòmia 
d’origen egipci. Religió, cultura, 
art i arqueologia es fonen en unes 
instal·lacions que, a més de les vi-
sites concertades i guiades, també 
organitzen activitats, conferències 
i cursos. Entre elles s’inclouen algu-
nes destinades als més petits.

 HORARI: Cita prèvia en 971 21 31 00 
o museubiblic@gmail.com. 

 PREU: Entrada gratuïta.

> Museu dels Molins 
 Carrer Molí d’en Garleta, 14 
 Tel.: 676 83 84 77

Espai didàctic permanent que 
mostra la història, evolució i 
tipologia dels molins de Balears. I 
res millor que fer-ho en un d’ells, 
el “Molí d’en Garleta”, un dels cinc 
que es conserven en l’actualitat 
en l’històric barri portuari de la 
capital mallorquina. Suposa una 
immersió per a conèixer la història, 
els costums, l’ús i la importància 
d’aquests enginys, a més de gaudir 
amb tots els seus elements de 
disseny, característiques i funci-
onalitats. D’una manera amena i 
totalment didàctica, grans i petits 
poden descobrir com s’usaven per 
a moldre cereal, treure aigua, etc., 
o com empraven el vent o l’aigua 
per a funcionar. 

 HORARI: Dimarts i dijous de 10.30 
a 12.30 h. 

 PREU: Entrada gratuïta.

> Museu de Mallorca 
 Carrer Portella, 5 
 Tel.: 971 17 68 43 

museudemallorca.caib.es

És un centre científic i cultural que 
concentra en els seus espais pro-
postes per a la recerca, l’educació 
i l’entreteniment, i els fons i les 
activitats del qual giren entorn de 
la història, l’art i la cultura de l’illa 
de Mallorca. La seu és la casa dels 
Comtes de Aiamans (Palma) i la 
institució posseeix dues seccions: 
l’etnològica a Muro i la monogràfi-
ca de Pollentia en Alcudia. 

És fruit de la fusió de diferents 
museus i col·leccions i amb el 
temps ha incrementat els seus fons 
fins a oferir un conjunt ple i apte 
per a tots els visitants. Les seves 
estades es divideixen en seccions 
d’arqueologia, etnografia, belles 
arts i arts decoratives i industrials. 
Organitza activitats de tota mena, 
des de jornades museològiques 
i presentacions de llibres fins a 
excursions a poblacions i enclava-
ments rellevants. Els més petits i 
els seus pares tenen a la seva dis-
posició tallers familiars temàtics, la 
manera més divertida de conèixer 
el passat de Mallorca.

 HORARI: Dimarts a divendres 
de 10 a 18 h; dissabtes i diumenges 
d’11 a 14 h; dilluns i festius tancat. 
Juliol i agost: dimarts a divendres 
de 10 a 17 h; dissabtes i diumenges 
d’11 a 14 h; dilluns i festius tancat. 

 PREU: 2,40 €. Entrada gratuïta: 
nens fins a 18 anys, jubilats i aturats. 

> Museu Fundación  
Juan March 
 Carrer Sant Miquel, 11 
 Tel.: 971 71 35 15 

www.march.es/arte/palma/

El Museu Fundación Juan March 
de Palma està situat en un edifici 
del segle XVII, conegut com a Can 
Gallard del Canyar, i alberga una 
mostra d’art espanyol del segle XX 
dels autors més significatius de 
les primeres avantguardes —com 
Pablo Picasso, Joan Miró, Juan Gris 
o Salvador Dalí—, dels diversos 
moviments de mitjan segle i de les 
generacions més recents. A més, 
ofereix un interessant programa 
d’exposicions temporals. 
Aquest museu desenvolupa un 
intens programa educatiu amb 
escolars, universitaris, etc., que 
inclou visites guiades i tallers 
amb itineraris temàtics, quaderns 
didàctics… Les famílies també 
tenen el seu espai amb propostes 
per a conèixer l’art i les seves ma-
nifestacions de manera divertida i 
col·laborativa. 

 HORARI: Dilluns a divendres de 
10 a 18:30 h; dissabtes de 10:30 a 
14 h; diumenges i festius tancat. 

 PREU: Entrada gratuïta.

> Es Baluard 
 Plaça Porta de Santa Catalina, 10 
 Tel.: 971 90 82 00 

www.esbaluard.org

L’art modern i contemporani té a Pal-
ma un dels seus principals referents 
del país: Es Baluard. Les seves sales 
ofereixen una exposició permanent 
amb prop de mig miler d’obres 
d’artistes essencialment balears i de 
reconeixement internacional. A més, 
acull nombroses mostres temporals 
i activitats relacionades amb l’art i 
la cultura que el converteixen en un 
centre ple de vida i activitat: exposi-
cions, seminaris, presentacions de 
llibres, conferències. 
Per la seva banda, les famílies 
tenen el seu espai amb “Família, el 
dissabte va d’art”, un cicle de tallers 
ideat per a acostar l’art contempo-
rani i les exposicions temporals del 
centre tant als més petits com als 

seus pares. Tenen lloc els dissabtes 
i són una experiència inigualable 
en la qual observar, aprendre i, 
sobretot, divertir-se amb la família. 

 HORARI: Dimarts a dissabte de 10 
a 20 h; diumenges de 10 a 15 h. 

 PREU: 6 €; pensionistes, 4,50 €. 
Entrada gratuïta: divendres amb 
donació i nens. 

> Museu Krekovic
 Carrer Ciutat de Querétaro, 3 
 Tel.: 971 21 96 06

Espai molt peculiar que reuneix 
l’obra de Kristian Krekovic, artista 
croata que, juntament amb la 
seva esposa Sina, va cedir aquest 
museu, tant l’edifici com l’obra pic-
tòrica i arqueològica que alberga, 
de manera altruista a la societat 
mallorquina. 
El museu va obrir les seves portes 
en 1981 i destaquen especialment 
les pintures de l’autor centrades 
en gents i antigues cultures 
del Perú, país amb el qual va 
tenir molta relació sentimental i 
artística; retrats de personalitats 
de la història i cultura espanyoles, 
així com altres relacionats amb la 
història d’Europa del segle XX. 

 HORARI: Dilluns a divendres de 
10 h a 13:45 h; dimecres de 16:30 h 
a 20 h. Juliol i agost de 10 a 14 h; 
dimecres a la tarda tancat. 

 PREU: Entrada gratuïta.

> Museu d’Art  
Sacre de Mallorca  
(antic Museu Diocesà) 
 Carrer Mirador, 5 
 Tel.: 971 71 31 33 

www.museuartsacredemallorca.org 

El MASM és el museu més antic 
de Mallorca, però amb una recent 
reforma s’ha convertit en un centre 
modern i accessible. La seva seu 
és un edifici medieval, al costat del 
Palau Episcopal, i en ell es poden 
observar restes de l’antiga muralla de 
la ciutat, així com detalls dissenyats 
per Antoni Gaudí. És un gran centre 
de conservació, recerca, i difusió de 
l’art religiós mallorquí. 
Els dissabtes el museu ofereix, de ma-
nera puntual, activitats per al públic 
infantil i els seus familiars, perquè 
tots coneguin el museu i participin en 
les activitats que en ell s’organitzen: 
visites guiades, tallers o exposicions 
per a interactuar.

 HORARI: Dilluns a divendres: abril, 
maig i octubre de 10.00 a 17:15 h; de 
juny a setembre de 10:00 a 18:15 h; 
de novembre a març de 10:00 a 
15:15 h; dissabtes de 10:00 a 14:15 h; 
diumenges tancat. 

 PREU: 4 €; entrada combinada ca-
tedral-museu 8 €; entrada reduïda: re-
sidents de Balears 2 €, estudiants 3 €, 
majors de 65 i aturats 3 €. Entrada 
gratuïta: dissabtes, menors d’11 anys i 
estudiants de Balears. 
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L’art modern i contemporani té a Palma 
un dels seus principals referents del país: 
Es Baluard. La seva exposició permanent 
compta amb prop de mig miler d’obres 
d’artistes essencialment balears i de 
reconeixement internacional. A més, acull 
nombroses mostres temporals i activitats 
relacionades amb l’art i la cultura. 
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JARDINS

> Jardins de Marivent 
 Avinguda Joan Miró, 229

Envolten el famós palau de 
Marivent, residència estival de 
la Família Reial. Són uns jardins 
de gran valor botànic, cultural, 
històric, simbòlic… i artístic, perquè 
compten amb dotze escultures de 
bronze de Joan Miró donades per 
la família de l’artista. Aquest espai 
és un gran exemple de jardí me-
diterrani, que inclou en les seves 
diferents zones més de 40 espè-
cies vegetals, la majoria d’elles 

 COM ARRIBAR: Autobús urbà 
1 i 4. No apte per a persones amb 
mobilitat reduïda per la seva estruc-
tura escalonada.

 INFORMACIÓ: Disposa de cafeteria.

> S’Hort del Rei 
 Avinguda Antoni Maura, 18 

El lloc perfecte perquè tota la fa-
mília se submergeixi en la història 
amb la millor de les fragàncies na-
turals. Aquest espai ja era un jardí 
en el segle XIV, on va lluir en tot el 
seu esplendor en temps de Jaume 
II, amb arbres fruiters, hortalisses 
i, sobretot, flors de tota mena. Hi 
havia fins i tot alguns animals. Des 
de fa unes dècades ofereix una 
mescla d’elements tradicionals 
com a pèrgoles i altres d’influència 
andalusina, com un bonic safareig 
amb fonts. 
 És un espai cuidat, bell i perfecte 
per a gaudir de la tranquil·litat i la 
frescor vegetal.

Naturalesa, activitats, 
instal·lacions lúdiques 
i per a fer exercici… 
Els parcs i jardins són 
els llocs idonis per 
a viure en família i 
perquè els nens gau-
deixin d’un entorn sa 
i divertit. Tria el que 
més t’agradi! 
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autòctones de Balears. Gràcies als 
panells explicatius, majors i petits 
poden conèixer més a fons la seva 
riquesa botànica. Un lloc perfecte 
per a passar el dia en família.

 COM ARRIBAR: A 4,6 km del centre 
de Palma; autobusos urbans 4, 46 o 
47. No es permet l’entrada a gossos ni 
a bicicletes.

 HORARI: De l’1 de maig al 30 de 
setembre, de 9 a 20 h; de l’1 d’octubre 
al 30 d’abril, de 9 a 16:30 h. Tancat: 
Setmana Santa i estiu durant l’estada 
de la Família Reial.

> Jardí del Bisbe
 Carrer de Sant Pere Nolasc, 6

El barri antic de Palma acull un 
tresor per a gaudir d’un oasi vege-
tal: el bisbat de Mallorca alberga 
el jardí del Bisbe. Té la distribució 
clàssica pròpia de les cases senyo-
rials de la ciutat i es distribueix en 
tres zones segons les espècies que 
alberga: de fruiters, d’hortalisses i 
de plantes ornamentals. És perfec-
te perquè els nens coneguin d’on 
venen moltes de les espècies que 
consumeixen i també per a fer una 
passejada durant la visita al centre 
històric de la ciutat.

 HORARI: De 9:30 a 13:30 h.  
Tancat a la tarda.

> Jardins  
de Sa Quarentena
 Avinguda Gabril Roca, 35

Una assortida àrea infantil de jocs és 
només una de les nombroses pro-
postes d’aquest original i bell jardí, 
que també compta amb frondosa 
i variada vegetació, així com una 
font amb jocs d’aigua que simula la 
baixada d’un petit torrent. Els més 
petits gaudiran en aquest espai 
escalonat, que descendeix suaument 
cap al passeig marítim de Palma, 
rumb a la mar. 
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PARCS

> Bosc de Bellver 
 Carrer del Polvorí, 34 / Carrer  

de Camilo José Cela, 24

Un lloc que deixarà sense paraules 
als nens, ja que és un autèntic bosc 
que compta amb diverses rutes 
entre arbres per les quals fins i 
tot es pot pujar a l’emocionant 
castell de Bellver, gaudint a més 
amb unes vistes precioses de la 
badia de Palma. I si els més petits 
es cansen d’explorar el bosc, tenen 
a la seva disposició diversos parcs 
infantils amb àrees de jocs, fonts 
i berenadors per a reposar forces. 
En el bosc del Bellver la diversió no 
acaba mai, i sempre en contacte 
amb la naturalesa. 

 INFORMACIÓ: Accés no adequat 
per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

 HORARI: Estiu de 8 a 22 h;  
hivern de 8 a 20 h. 

> Parc de la Mar 
 Carrer del Moll, 3

És un dels principals parcs urbans 
de Palma, perfecte per a les famí-
lies que necessiten fer un descans, 

> Parc de Sa Feixina 
 Avinguda Argentina, s/n

Un dels seus principals atractius 
és la seva excel·lent ubicació dins 
de la capital, perquè està localitzat 
entre la zona marítima (passeig 
Sagrera i barri de Santa Catalina) 
i la zona de l’entrada al centre de 
la ciutat (Baluard de Sant Pere). 
Després d’haver recorregut la 
ciutat en família, és el lloc perfecte 
per a jugar i gaudir de la seva àrea 
de jocs infantils, la seva zona d’apa-
rells esportius i les seves àmplies 
zones verdes. 

 INFORMACIÓ: Disposa de cafeteria. 

> Torre d’en Pau 
 Carrer Minguela

Aquesta antiga caserna militar  
reconvertida en zona verda és un 
dels espais públics més grans de Pal-
ma, ja que abasta més de 43.000 m². 
És perfecte per a fer grans passejos i 
gaudir de la naturalesa. Ofereix tam-
bé una àmplia zona esportiva i, per 
als nens, una àrea infantil de jocs. 

 HORARI: Estiu, de 8 a 22 h;  
hivern, de 8 a 20 h.

PARCS INFANTILS 

> Parc de Ses Fonts 
 Carrer Gaspar Sabater, 2

Compta amb una gran àrea de jocs infantils, però el seu principal 
atractiu és el seu estany. En ell es reuneixen amb freqüència els 
apassionats dels vaixells de radio-control per a fer competicions, 
un autèntic espectacle per a grans i petits. No t’ho pots perdre! 

 COM ARRIBAR: Autobús urbà 12, 24, 20 i 39. 

 INFORMACIÓ: Gran nombre de cafeteries pròximes. 

> Parc Arabella 
 Carrer Sebel·lí, 5, Paguera

Aquest parc infantil està situat en una zona residencial de Palma. 
Compta amb un ampli porxo de fusta al voltant del qual s’estén 
el parc. Unes tanques delimiten un divertit parc infantil, on 
passar un dia perfecte. 

 COM ARRIBAR: Accés amb autobús urbà 7. 

> Parcs de la Costa del Gas:  
Vaixell pirata i Pocoyó 
 Avinguda Manuel Azaña / Avinguda Gabriel Alomar

Aquesta zona alberga no un, sinó dos parcs especialment 
dissenyats per als més petits. En primer lloc, el parc del Vaixell 
Pirata, situat al costat del Palau de Cogresos de Palma i en el 
qual una embarcació corsària constitueix la màxima diversió per 
a tots. L’altre parc és el de Pocoyó, on aquest famós personatge 
de dibuixos animats i tots els seus amics són els protagonistes. 

Compta amb una zona especial per a nens menors de tres anys. 
Diversió assegurada!

> S’Escorxador
 Carretera de Valldemossa, 1 / Carrer Ciutat de Quilmes, 4

Aquest parc infantil és tota una delícia, perquè ofereix casetes 
de fusta amb tobogan i gronxadors, perfectes per a gaudir 
envoltats de vegetació. A més, el pròxim centre comercial S’Es-
corxador compta també amb una àrea infantil (privada). 

 INFORMACIÓ: Nombroses cafeteries pròximes. 

Parc de Sa Feixina 
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i que suposa la perfecta fusió entre 
la terra i la mar. Aquest parc comp-
ta amb un gran llac d’aigua salada, 
situat sobre la superfície que s’ha 
guanyat a la mar i que es troba als 
peus de la muralla i la catedral. Els 
més petits s’ho passaran en gran 
en l’àrea de jocs infantils i amb 
diverses fonts. 

 INFORMACIÓ: Disposa de cafeteria.

> Parc de Sa Riera 
 Carrer Jesús, 27

És un dels parcs més grans de la 
ciutat i un dels quals més activitats 
acullen. La seva gran àrea de jocs 
infantils és un autèntic paradís per 
als més petits que ofereix un es-
pectacular castell, zona esportiva, 
àrea per a mascotes i fins i tot un 
amfiteatre per a celebrar diferents 
espectacles i activitats de grup. 

 INFORMACIÓ: Disposa de 
cafeteria i de pàrquing subterrani 
de pagament. 



30

> Parc Son Gibert (Es Rafal Nou)
 Carrer La Mimosa, 5

Localitzat en un tranquil barri de la capital, ofereix àmplies 
zones verdes perfectes per a passejar o fer esport. Els més 
petits compten amb una zona de jocs infantils perfectament 
equipada per a garantir l’exercici i, per descomptat, la diversió 
i l’activitat física.

 COM ARRIBAR: Autobús urbà 5. 

> Parc de Son Dameto D’Alt 
 Carrer Andalusia, 14

És un parc infantil molt tranquil, situat en una zona residencial, 
en el qual abunden les zones verdes i que compta amb una 
àrea infantil equipada perquè els més petits gaudeixin al 
màxim. 

> Parc de la Ribera (L’Arenal) 
 Carrer de la Fotja, 12

Està situat en la rodalia de la platja de Palma i destaca per la 
seva riquesa natural. És una pineda tancada per la qual trans-
corren diversos camins, perfectes perquè els nens i els seus 
pares puguin muntar amb bici, córrer, passejar… A més, compta 
amb una àrea infantil de jocs i una altra esportiva. 

 COM ARRIBAR: Autobús urbà 35. 

> Parc de Ses Estacions 
 Plaça de España

Una de les propostes més atractives d’aquest parc és que es 
troba en el centre de la ciutat. Així i tot, disposa de zones verdes 
en les quals descansar del soroll i l’enrenou urbans. Compta 
amb una zona de jocs infantils en la qual destaquen un vaixell 
pirata i un tren, així com amb diverses fonts per a recuperar 
forces. El lloc perfecte per a descansar, respirar i jugar. 

> Parc de Ciutat Jardí 
 Carrer de Jaume Pomar Fuster, 11

Està situat en el passeig marítim, just al costat de la platja de 
Ciutat Jardí, envoltat d’arbres i de vegetació que ho fan molt 
atractiu. Els nens tenen a la seva disposició una àrea de jocs, 
així com una esportiva per a fer exercici. Parc, jocs, platja… Un 
dia perfecte. 

 COM ARRIBAR: Autobús urbà 35. 

 INFORMACIÓ: Disposa de cafeteria. 

> Parc Son Parera 
 Carretera de Llucmajor, 79

Aquest és un parc molt recomanable perquè compta amb 
àmplies zones verdes, una divertida àrea infantil de jocs, així 
com una zona d’oci canina tancada. 

 COM ARRIBAR: Autobús urbà 35. 

 HORARI: Estiu, de 8 a 22 h; hivern, de 8 a 20 h. 

> Parc Bauzá Mes 
 Carrer Marbella, 9-15

Després de jugar, res millor que un merescut descans. Per a 
això aquest parc compta, a més d’ una equipada zona infantil, 
amb taules i font. 

 COM ARRIBAR: Autobús urbà 35. 

 HORARI: Estiu, de 8 a 22 h; hivern, de 8 a 20 h. 

> Parc de la Ribera 
 Carrer de Samil, 15-25

Aquest parc és de grans dimensions i inclou zones de bosc, 
tancades per a major seguretat. A més, d’un espai per a oci 
caní, ofereix una àrea infantil de jocs i una zona d’aparells 
gimnàstics. 

 HORARI: Estiu, de 8 a 22 h; hivern, de 8 a 20 h. 

> Plaça dels Nins (El Arenal)
 Plaça dels Nins

Parc urbà amb infraestructura perquè els petits gaudeixin de 
l’oci urbà, gràcies a la seva zona infantil. Per a jugar i gaudir d’un 
espai verd. 

> Parc de Son Costa 
 Carrer Julián Gayarre, 5

El barri de Son Oliva acull aquest parc en el qual destaca la 
seva font ornamental. Disposa d’àmplies zones verdes i, a més, 
d’interessants instal·lacions esportives. Per a posar-se en forma 
sense parar de divertir-se. 

 HORARI: De 8 a 20 h.

> Parc Krekovic
 Avinguda Mèxic, 8-10

Situat en la rodalia del museu del mateix nom, resulta perfecte 
per a fer un descans en família i perquè els petits gaudeixin de 
l’àrea infantil. 

 COM ARRIBAR: Autobús urbà 12, 24, 18 i 39. 

 HORARI: De 8 a 21 h.

> Parc de Ses Veles 
 Carrer Joan Alcover, 55

Aquest parc infantil, amb instal·lacions pensades per als més 
petits, té un horari d’obertura de 24 hores i inclou una estació 
pública de bicicletes. 

> Parc de Llevant 
 Carrer de Barranquilla, 15

Parc amb àrea de jocs i horari d’obertura de 24 hores. Per a 
gaudir tot el temps que es vulgui. 

> Parc Son Malferit 
 Canet-Manacor, 186 / Can Nofre Serra

Instal·lació urbana amb zona de jocs. És molt pràctic perquè 
obre durant tot el dia (24 hores). 

> Parc Son Pizà 
 Carrer Vicenç Joan i Rosselló, 63-65

Aquest espai, amb àrea infantil de jocs, es troba en la rodalia 
d’un col·legi, per la qual cosa és el lloc perfecte perquè els més 
petits juguin i es relacionin. 

 HORARI: Estiu, de 8 a 22 h; hivern, de 8 a 20 h. 

> Parc de Son Dameto Nou 
 Carrer Josep Socías y Gradolí, 2

Compta amb perímetre tancat per a major seguretat, àrea 
infantil i zona per a la pràctica de diferents esports. 

 HORARI: Estiu, de 8 a 22 h; hivern, de 8 a 20 h. 

PARCS INFANTILS
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S’Hort del Rei és un lloc realment especial, 
on gaudir de l’arquitectura, la vegetació i 
la pau que transmet.
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PLATGES 

> Can Pere Antoni
És la platja urbana més pròxima a la 
ciutat de Palma. Està sempre molt 
animada i s’estén per uns 750 me-
tres de llarg i 20 d’ample. La seva 
proximitat a la ciutat la converteix 
en el lloc idoni per a poder gaudir 
d’un  bonic i agradable passeig prop 
del mar, complementat per unes 
vistes espectaculars de la badia 
de Palma. A més, és l’única platja 
des de la qual veure una fantàstica 
panoràmica de la catedral de Palma.
Si en els dies estiuencs és perfecta 
per al bany, el passeig, el descans, 
el refrigeri…, a la tarda es converteix 
en un atractiu espai obert a tothom. 
En ella es reuneixen grups d’amics 
per a jugar al voleibol de platja, 
famílies per a passejar, ciclistes, 

runners, grups de ioga… I, per 
descomptat, permet admirar les 
precioses postes de sol.
Respecte als seus serveis, en tem-
porada alta ofereix de tota mena: 
socorrista, lloguer de gandules i 
ombrel·les, cadires amfíbies per 
a persones amb discapacitat o 
mobilitat reduïda. A més, compta 
amb una àmplia oferta de bars i res-
taurants, fins i tot tres antics molins 
de farina reconvertits en restaurants 
mariners i chill outs.

 COM ARRIBAR: Està situada a 
menys de 2 quilòmetres del centre, 
es pot arribar caminant; amb bicicle-
ta pel carril bici (parada de BiciPalma 
Portitxol); autobús urbà, línia 35, 
parada Portitxol; vehicle propi (pàr-
quing gratuït de 60 places).

Mallorca és un dels 
principals destins 
internacionals de tu-
risme de platja, i això 
es nota. Poques coses 
són tan divertides per 
als nens i els majors 
com passar un dia 
de platja, gaudint del 
sol, el mar i la sorra. 
Comença la diversió a 
les platges pròximes 
a Palma!
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> El Molinar
Situada en l’encantador barri 
mariner del Molinar, s’arriba des de 
la pròxima platja de Can Pere Antoni 
travessant el petit port del Portitxol. 
El seu nom ve dels abundants mo-
lins fariners que aquí es trobaven, 
avui desapareguts.
Aquesta platja suposa un recorregut 
molt bonic, amb un passeig marítim 
just al costat del mar i que durant 
dos quilòmetres es troba jalonat de 
petites cales d’ambient familiar, per-
fectes per a donar-se un capbussó 
o prendre el sol i descansar sobre 
la sorra.
D’altra banda, la zona del Molinar 
també permet gaudir de la gastro-
nomia, perquè a més de les seves 
cales, ofereix gran quantitat de bars i 
restaurants per a menjar o sopar just 
al costat del mar. I després de gaudir 
d’una bona taula en la qual conèixer 
la gastronomia palmesana i balear, 
res millor que caminar pel passeig. 
Les postes de sol són incomparables.

 COM ARRIBAR: Caminant per 
la seva proximitat a la ciutat; amb 
bicicleta pel carril bici des del passeig 

marítim de Palma; autobús urbà, 
línia 35; accés restringit a vehicles en 
la primera línia de platja.

> Ciutat Jardí 
Aquesta platja es troba just al final 
del passeig marítim de El Molinar. 
És perfecta per a famílies amb nens 
petits perquè, a més de tractar-se 
d’una platja amb tranquil·les i poc 
profundes aigües, disposa de parcs 
infantils. A més, el seu agradable 
i tranquil passeig marítim està 
esquitxat de bars, gelateries…, i la 
platja ofereix quiosquets, banys 
públics i dutxes.
Compta amb tots els serveis propis 
de platges de qualitat, amb socor-
rista, servei de lloguer d’hamaques 
i ombrel·les, etcètera. És totalment 
accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda, també disposa de 
servei de cadires amfíbies.
En definitiva, una platja perfecta per 
als més petits i els seus pares, per a 
gaudir junts del mar i el litoral ma-
llorquí, a tan sols uns quilòmetres 
del centre de Palma. No pots passar 
sense visitar-la.
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 COM ARRIBAR: Està situada a 
menys de 5 quilòmetres del centre 
de Palma; amb bicicleta pel carril 
bici; autobús urbà, línia 35; vehicle 
propi per la sortida en El Molinar, 
aparcament gratuït.

> Cala Estància
Ideal per a nens i persones que 
gaudeixin de les aigües tranquil·les. 
Cala Estància es troba just a l’inici de 
la platja de Palma, però flanquejada 
i separada per espigons que, en 
protegir-la de l’onatge, la convertei-
xen en un recés de pau, amb aigües 
tranquil·les ideals per a nedar i 
practicar esports aquàtics.
Envoltada d’hotels i d’habitatges,els 
veïns i els turistes gaudeixen del seu 
aire tranquil i familiar, i aprofiten per 
a donar-se un bany, prendre o el sol 
o gaudir de la millor gastronomia 
mediterrània en els restaurants de 
la zona.
I si durant el dia les activitats no es 
detenen, a la nit ofereix un afable 
ambient. A això contribueixen les 
seves terrasses enfront del mar 
il·luminades per la llum de les 
espelmes, on prendre alguna cosa 
relaxadament en les nits d’estiu.

 COM ARRIBAR: A uns 11 quilò-
metres del centre de Palma; amb 
bicicleta pel carril bici; autobús urbà, 
línia 35; en vehicle propi prenent la 
sortida cap a l’aeroport i pel desvia-
ment a la platja, i amb aparcament 
als voltants.

> Can Pastilla  
i Platja  de Palma
Es tracta de dues de les platges més 
turístiques de Mallorca. Són perfectes 
per a tot tipus d’usuaris, especial-
ment per a les famílies, per la seva 
extensió i les seves característiques. 
La seva sorra s’estén per prop de 
4,6 quilòmetres i voregen aigües poc 
profundes i tranquil·les, estupendes 
per als més petits. I després d’un bon 
bany, res millor que gaudir de la seva 
fina sorra per a jugar, tombar-se o 
gaudir d’un bon bany de sol.

Les possibilitats són infinites, ja 
que, per exemple, a la platja de Can 
Pastilla també es pot gaudir d’esports 
nàutics com el paddle surf o el 
windsurf. I, per descomptat, es pot 
gaudir de la nit, ja que té una àmplia 
oferta de bars irestaurants per a tots 
els gustos.

Totes dues platges disposen de dut-
xes i lloguer d’hamaques i ombrel·les, 
balnearis, banys públics, socorrista 
i passarel·la per a persones amb 
discapacitat.

 COM ARRIBAR: Amb bicicleta pel 
carril bici; autobús urbà, línies 35 
i 25; en vehicle propi per la via de 
circumval·lació (sortides 8, 10 i 11).

> Cala Major
El barri de Cala Major, situat entre 
Portopí i Sant Agustí, alberga 
aquesta bonica i assequible platja 
d’uns 200 metres d’extensió. Sol 
estar molt animada, ja que es troba 
molt aprop de la capital palmesana 
i per la seva bona comunicació. 
A més, en la seva rodalia se situen 
fins a quatre hotels, amb unes 
espectaculars vistes, que afavo-
reixen que sigui una platja molt 
turística i perfecta per a tota mena 
de públics.
La protecció i la comoditat están 
assegurades, perquè disposa 
de servei de dutxes, socorrista, 
passarel·la per a persones amb 
discapacitat, servei de lloguer d’ha-
maques i ombrel·les. També hi ha 
una zona delimitada amb boies per 
a la pràctica d’esports aquàtics. 
I després d’un dia d’exercici i 
diversió, res millor que gaudir de 
la millor gastronomia en un dels 
restaurants que es troben devora 
la platja.

 COM ARRIBAR: Aquesta platja es 
troba a 7,3 quilòmetres de Palma; 
autobús urbà, línia 4; en vehicle 
propi en direcció a Portopí, amb 
estacionament de pagament.

ZONES DE BANY 

> Es Carnatge 
Estem davant un espai natural situat 
entre les barriades del Coll d’en 
Rabassa i Can Pastilla de la capital, 
i que a poc a poc s’ha convertit 
en una zona de passeig per als 
seus veïns i per a tots els visitants. 
A això contribueix el seu llarg i 
agradable passeig, perfecte tant 
per a vianants com per a ciclistes 
de totes les edats. Aquest passeig 
discorre per una porció de costa en 
la qual s’alternen zones de roques, 
molt nombroses, i petites platges 
on poder donar-se un bany, jugar en 
la sorra, pescar. De totes aquestes 
petites platges, la més coneguda és 
Cala Pudent, un lloc especial perquè 
s’ha habilitat com a espai de lliure 
circulació de gossos, que a més es 
poden banyar amb els seus amos.
Però les sorpreses de Es Carnatge 
no acaben aquí, ni molt menys. Just 
enfront, si ens endinsem al mar, es 
troba l’anomenat illot de la Galera. 
Es tracta d’una àrea natural d’es-
pecial interès, perquè a més s’han 
trobat en ella restes arqueològiques 
fenícies.

 COM ARRIBAR: Caminant; amb 
bicicleta pel carril bici des de Palma; 
autobús urbà 27 i 28 (parada Sant 
Joan de Déu).

ALTRES ZONES  
DE BANY 
El catàleg de costes i espais de platja és tan 
gran i diversificat que l’illa mallorquina és un 
dels grans referents vacacionals de turisme 
familiar d’Europa. Els amants d’unes vacances 
tranquil·les i relaxades, per a gaudir del sol i 
el mar, ho  tenen molt fàcil aquí. Aquestes són 
altres propostes per a gaudir de la mar: Cala 
Gamba, Cala Nova, És Penyó, Passeig d’es Mo-
linar, Punta d’es Grells, Roques de Cala Major 
i Son Caios (Clot d’en Bernadet). No deixis de 
visitar-ne una cada dia!

Ser una illa, i en un mar 
tan atractiu com el Medi-
terrani, et permet oferir 
una infinitat de possibili-
tats per a gaudir del mar, 
la sorra i la platja. Recorre 
la costa i coneix totes les 
nostres propostes natu-
rals, sostenibles i, sobretot, 
relaxants i divertides.
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EXCURSIONS AMB BARCA I DE PESCA
Nens i majors a bord! Coneix tot l’entorn de l’illa de Mallorca, amb els seus 
fons marins, les seves cales, les seves platges de sorra fina, els seus illots, la 
seva fauna… L’illa compta amb un gran nombre d’empreses que organitzen 
excursions amb barca per a passar un dia divertit coneixent tot l’ecosistema 
de la zona. A més, també existeix la possibilitat de conèixer les arts de pesca 
tradicionals i així els més petits puguin sentir-se autèntics pescadors. Aques-
tes són algunes de les propostes.

Rutes amb vaixell, 
esports aquàtics, 
viatges amb tren i 
amb autobús turístic, 
tallers per a tota la 
família… Per on vols 
començar? 
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> Palma-Port-Bahía  
de Palma-Ses Illetes
www.crucerosmarcopolo.com 

Creuers Marco Polo ofereix rutes 
amb el millor de la rodalia de la 
capital mallorquina.

> Palma-Portals  
Vells-Cala Vella 
www.magic-catamarans.com 

Vols gaudir de la mar en un atractiu 
i veloç catamarà? Navega en el 
fórmula 1 del mar. Aquesta és la 
proposta de Magic Catamarans.

> Palma-Cala Blava  
i posta de sol
www.attractioncatamarans.com 

Una posta de sol en les aigües ma-
llorquines a bord d’una embarcació 
és un luxe que val la pena viure.

> Palma-Cala  
Blava-Cala Vella
www.attractioncatamarans.com 

Navegació d’un dia complet o 
migdia, catering, platges perfectes 

per a donar-se un capbussó… Qui 
dóna més? I tot això a bord d’un 
catamarà, una de les embarcacions 
més ràpides que solquen les ones.

> Can Pastilla  
(Club Nàutic)-Cala Blava-
Cala Vella 
www.attractioncatamarans.com 

Tot el que necessitis saber sobre 
el mar partint d’un club nàutic i 
gaudint a bord de la mar i les platges 
mallorquines.

> Can Pastilla-Cala Vella 
(speed boat)
www.pxboats.es

PX Boats t’ofereix gaudir del Medi-
terrani en tot tipus d’embarcacions,-
des d’un trepidant speed boat a un 
flamant veler.

> Veler Rafael Verdera
www.rafaelverdera.com

Excursions a bord d’un veler clàssic 
acuradament restaurat; el més antic 
de la flota espanyola, que data de 
l’any 1841. Res millor per a sentir-se 
un gran mariner.
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VELA I ESPORTS 
NÀUTICS
Mallorca és un autèntic paradís per 
als amants dels esports nàutics i 
per a l’oci i el coneixement del mar. 
Adults i nens poden triar entre 
nombroses propostes per a gaudir 
del mar i el sol a bord d’embarcaci-
ons de tota mena. A continuació et 
mostrem algunes companyies que 
ofereixen aquests serveis:

> Escola de la Mar-Reial 
Club Nàutic de Palma
www.rcnp.es 

Piscines, gimnàs, restaurants, 
escola de regates, de piragüisme, 
equips de competició, conferènci-
es, xerrades, concerts… En plena 
Badia de Palma es troba aquest 
gran centre nàutic.

> Escola nacional  
de vela de Calanova
www.portcalanova.com/es 

Situada en el port del mateix nom, 
ofereix tot tipus de propostes, 
des de vela fins a flyboard, jet ski, 
paddle surf, caiac.. Port Calanova 
port mallorca és el lloc perfecte per 
a aprendre o millorar la tècnica de 
la vela lleugera a Mallorca.

> Escola de vela  
Club Nàutic Portitxol
www.cnportitxol.info/escuela-de- 
vela

Vols aprendre a navegar mentre 
gaudeixes amb la teva família i 
amics? Aquesta és només una de les 
propostes d’aquest complet club.

> CMSAP (Club Marítim 
Sant Antoni de la Platja)
www.cmsap.com 

Passar un dia en aquest club nàutic, 
situat en la badia de Palma, a 2 qui-
lòmetres de l’aeroport, és tota una 
experiència, que permet conèixer 
tot un món diferent al de terra.

> Bonaire Aquatic  
Sports: paddle surf, 
kayak, snorkel
www.bonaireaquaticsports.com 

Tot tipus d’activitats aquàtiques 
en grups i famílies o de manera 
individual. Descobreix tot el que es 
pot fer a l’aigua!

> El Niño Surf Center:  
surf, kitesurf, windsurf
www.elninomallorca.com 

Gaudeix de l’aigua, el vent i les 
taules amb una de les companyies 
especialitzades en surf més impor-
tants del món.

El veler Rafael Verdera transportarà a tota 
la família a un passat mariner, evocador i 
especial que no podràs oblidar. Salpem?

www.pescaturismomallorca.com

Les excursions de pesca turisme i turisme 
mariner permeten conèixer al detall l’entorn 
privilegiat de la costa de Mallorca de la mà 
dels pescadors, que es converteixen en les 
quatre hores que dura aquesta excursió en 
uns guies excepcionals. 
Cabrera, Formentor o les cales i coves més 
secretes del nostre litoral són alguns dels 
recorreguts, mentre que es gaudeix de la pesca, de l’albirament de dofins o del bany 
en paratges idíl·lics. La majoria inclou assaborir a bord el peix recentment tret del mar.
Aquestes excursions són per a compartir exclusivament amb el teu grup d’amics o 
familiars i es reserva el vaixell complet.

NEDA I PESCA EN ELS LLOCS MÉS 
EXCLUSIUS I SECRETS DE MALLORCA
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TREN I AUTOBÚS TURÍSTIC 

> Tren de Sóller
www.trendesoller.com

Gaudeix al màxim amb aquest ferrocarril històric que realitza 
un atractiu trajecte per la serra de Alfàbia. Senteix-te com un 
autèntic viatger del temps en un tren perfectament conservat, 
amb multitud de detalls i caràcter artesanal que, com a 
curiositat, es caracteritza per ser un ferrocarril de via estreta, 
amb l’ample d’una iarda anglesa, molt poc comú en l’actualitat. 
Gaudeix de la història d’aquest bell trajecte ferroviari que 

> Autobús turístic
www.city-ss.es/destinos/palma-de-mallorca

Puja’t a l’autobús vermell i descobreix Palma còmodament! 
El bus turístic et porta des del centre de la ciutat al Castell 
de Bellver, els Jardins de Marivent o la Fundació Pilar i Joan 
Miró, passant pel Passeig Marítim i gaudint de la brisa i d’unes 
fantàstiques vistes. A més, pots completar la visita amb una 
sortida amb vaixell per les aigües de la badia de Palma. 
El sistema funciona permanentment, amb una freqüència de 
15-20 minuts en temporada alta, i una mica major en tempo-
rada baixa, la qual cosa et permetrà organitzar la teva visita 
amb total llibertat. Tria la teva ruta i tingues en compte que, de 
mitjana, cadascuna de les propostes del bus turístic compta 
amb entre 10 i 20 aturades, un conjunt perfecte per a gaudir 
d’una gran jornada turística. Et recomanem aprofitar la teva 
visita amb la proposta hop-on, hop-off: el bus turístic ofereix un 
gran nombre de aturades en tots els recorreguts. Cada  atura-
da està dissenyada per a descobrir les principals atraccions de 
la zona en qüestió. Amb aquesta proposta podràs pujar i baixar 
de la ruta tantes vegades com vulguis i organitzar la visita al 
teu ritme. L’organització et proposa primer completar tot el 
recorregut per a obtenir una idea general de Palma i després 
seleccionar les aturades més interessants i descobrir la ciutat 
en profunditat. I tot amb total comoditat!

Ja sigui en un bonic tren històric 
o en un pràctic autobús turístic, 
gaudeix de l’illa sobre rodes!
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uneix Palma amb la comarca de Sóller i les obres de la qual 
es varen iniciar el  1907 davant la necessitat d’interconnectar 
aquests dos importants punts de la geografia mallorquina. 
En 1911, la locomotora María Luisa va ser la protagonista d’un 
trajecte, el primer, que ara, més d’un segle després, pots viure 
en primera persona amb la teva família. A més del propi tren, 
també són especials els paratges pels quals discorre, en plena 
naturalesa, travessant serres, valls, diversos túnels… És una 
experiència històrica i mediambiental per als més petits… i 
per als no tan petits.
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El Tren de Sóller és un ferrocarril de principis
del segle XX amb unes màquines d’època
actives des de 1912 i que realitza un preciós
recorregut que travessa literalment la nostra
Serra de Tramuntana.
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CENTRE DE PALMA
Perd-te pels pintorescs i estrets car-
rers del centre de la ciutat i gaudeix 
d’una infinitat de botigues i locals. Co-
neixes l’artesania i la gastronomia de 
Mallorca? Res millor que passejar en 
un dia de compres divertit. Aquestes 
són les quatre zones del centre que 
et recomanem:

> Born
Aquest passeig és la zona més 
important i visitada per a anar de 
compres de Mallorca. Compta amb 
botigues de luxe de les millors firmes, 
i de fet és el «carrer dels dissenya-
dors», també conegut com la «milla 
d’or» de Palma. Rialto Living, Louis 
Vuitton, Hugo Boss, Escada i Bvlgari… 
o la Boutique Uterqüe, situada en la 
mansió restaurada de Ca N’Alomar. 
Hi ha botigues per a tots els gustos 
i butxaques en el Born. Si t’agrada 
a més l’arquitectura, et recomanem 
l’establiment que la multinacional 
Zara té en aquest passeig, ja que es 
situa a un dels edificis antics més 
bonics de la ciutat, que en el passat 
va ser el cinema principal de Palma.

> Jaume III
Una altra de les zones principals de 
compres, referent comercial de la 
ciutat fins a l’ascens del Born. Compta 
també amb grans marques per a 
admirar aparadors i donar-se un gran 
capritx, com Cartier o Lottusse, entre 
moltes altres. I si el que t’agrada 
és passejar pels passadissos d’uns 
grans magatzems, en aquest carrer 
es situa un dels dos edificis que El 
Corte Inglés posseeix en la capital 
mallorquina (L’altre, el més gran, 
es troba en l’avinguda d’Alexandre 
Roselló). Aquesta és una zona que 
convida a passejar, a comparar, a 
provar, a comprar…

> Vía Verí
Els cercadors de moda i disseny ex-
clusius tenen en aquesta zona el seu 
lloc de peregrinació. Podràs gaudir 
d’importants galeries d’art i fantàsti-
ques botigues de disseny d’interiors 
com Holger Stewen, Bondian i Janer. 
Al costat de la Via Verí, en animats 
carrers, trobaràs botigues indepen-
dents que val la pena conèixer. Per 
exemple, en Sant Nicolau i Costa d’en 
Brossa, així com en la plaça Mercat, 
podràs conéixer establiments com 
American Vintage i Essential, la botiga 
de moda masculina “La Principal” o 
l’estupenda botiga de la dissenyadora 
de joies mallorquina Isabel Guarch. 

> Sant Miquel
Aquest carrer et condueix fins a 
la plaça Major i en el seu estret 
espai trobaràs botigues locals i 
tradicionals, amb el sabor d’antany. 
En el teu dia de compres a la ciutat 
no et pots perdre aquesta ruta, 
que alberga gran quantitat de 
sabateries, boutiques, botigues de 
marques nacionals i internacionals… 
Recorre-la fent una passejada, gau-
dint dels seus aparadors i del sabor 
del comerç atent i tradicional.

CENTRES 
COMERCIALS

> Porto Pi Centro
Des de 1995 és el principal punt 
de referència a Palma en el que 
a compres i diversió es refereix. 
A això contribueixen la seva 
inigualable situació enfront del 
port, en el passeig marítim, i la 
seva llarga trajectòria. De fet, és el 
principal referent de moda tant de 
turistes com habitants de la ciutat, 
ja que compta amb botigues de les 
principals firmes nacionals i inter-
nacionals. A més, els nens tenen 
moltes opcions, com a zones d’oci, 
botigues, restaurants familiars…

 HORARI: Comercial, de 9 a 22 h 
de dilluns a dissabte; restauració, 
fins a tancament dels seus establi-
ments; aparcament, obert 24 hores. 

> Fan Mallorca Shopping
És el major centre d’oci i botigues 
que Grup Carrefour ha desenvolu-
pat a Europa. Està dissenyat com 
un centre comercial a l’aire lliure, 
situat al Coll d’en Rabassa i a dos 
minuts de l’aeroport de Palma. Ho 
té tot, des d’establiments de les 
primeres marques per a tots els 
gustos i butxaques fins a propostes 
d’oci com els cinemes Artesiete, 
passant per enorme ventall de 
propostes de restauració per a 
gaudir en família.

 HORARI: Comercial, de 10 a 22 h 
de dilluns a dissabte, hipermercat, 
de 9 a 22 de dilluns a dissabte; oci 
i restauració, de 12 a 00:30 h de 
diumenge a dijous, i divendres, 
dissabtes i vespres de festius, de 
12 a 1:30 h.

> Ocimax Palma Aficine
Centre d’oci que disposa de serveis 
de restauració, oci, cinema i una 
botiga especialitzada en informàtica 
i electrònica. Es tracta d’un dels 
majors multicines de Balears.

 HORARI: Dilluns a divendres, de 
14:30 a 23:00; dissabtes, d’11:30 a 
00:30; diumenges, de 9:30 a 23:00; 
sessions nocturnes divendres i 
dissabte, fins a la 1 h.

Un dia en el mer-
cat, a les botigues 
tradicionals, en els 
forns, en els centres 
comercials… pot ser 
una gran oportunitat 
perquè majors i pe-
tits gaudeixin de l’illa 
a través dels seus 
aparadors. Et merei-
xes un regal! 
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Gaudeix en família dels 
establiments emblemàtics 
en el centre de la ciutat.
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COMERÇ EMBLEMÀTIC
Tota la família està convidada a gaudir del millor del comerç tradicional i emblemàtic, el que des de fa dècades i dècades obre 
les seves portes per a oferir els seus millors productes als visitants. Aquests són alguns dels més significatius:

> Bar Bosch 
 Plaça Rei Joan Carles I, 6  

barbosch.es 

Fundat en 1936, és un referent amb les seves conegudes «llagos-
tes» fetes amb llonguet i acompanyades de productes locals.

> Can Joan de s’Aigo
 Carrer Sanç, 10  

www.canjoandesaigo.com

És una de les gelateries i xocolateries més tradicionals de la 
ciutat, amb més de 300 anys d’història. En ella nens i majors 
gaudiran amb el seu producte artesanal i de qualitat: xocolata 
calenta, gelat d’ametlla, orxata o els «quartos» són les seves 
especialitats.

> Colmado Santo Domingo
 Carrer Santo Domingo, 1 

Antiga colmado que des de 1886 ven productes típics locals 
(embotits, licors, formatges…). Un lloc perfecte per a comprar
un regal i gaudir del millor del sabor mallorquí.

> Colmado La Montaña 
 Carrer Jaume II, 27 

Petit local especialitzat en la venda de formatges i sobrassa-
des, a més d’altres productes típics de Mallorca. Fundat
l’any 1941, només amb entrar es fa la boca aigua.

> Helados Paco
 Carrer Benet Pons i Fàbregues, 18

La seva proposta són gelats i granissats fets artesanalment  
des dels anys quaranta. Actualment compta amb un
segon establiment al carrer Blanquerna.

> Joguines La Industrial
 Carrer Pas d’en Quint, 8

És una de les últimes botigues de joguines tradicionals que 
queden a Palma, en la qual es prioritza la joguina artesanal 
de tota la vida, així com els jocs de taula i les nines clàssi-
ques. Els seus taulells són molt peculiars i tot el local és un 
paradís per als nens. Una visita obligada.

> La Pajarita Bombonería
 Carrer Sant Nicolau, 2

Productes de confiteria i bomboneria en un local on s’ela-
boren productes artesans de xocolata i també tradicionals 
depenent de l’època de l’any: panellets, rosaris, mones de 
pasqua, torrons… Suculent!

> Mimbrería Vidal
 Carrer Corderia, 26 / Carrer Hostals, 4 / Carrer Corderia, 13

Aquesta reconeguda empresa fou creada l’any 1955.  
Tres generacions han treballat amb la mateixa entrega per 
a continuar oferint els millors productes de vímet. Estan 
especialitzats en la comercialització d’articles de vímet 
i espart d’excel·lent qualitat, com ara: cabassos, cistelles 
de margalló, barrets, catifes, cortines a mida i cordam en 
general. A més, realitzen reparació de cadires de reixeta i 
enea. Artesania en estat pur i un lloc perfecte per a conèixer 
de prop aquest ofici.

> Churrería Rosaleda
 Costa de la Pols, 12

És una de les més famoses de la ciutat, amb producció 
artesanal de xocolata, xurros i bunyols, que són els seus 
productes estrella. És una parada obligada per a començar 
el dia o per a descansar després d’una jornada de turisme 
i compres.



40

Entra en un forn tradicional i deixa’t por-
tar pels desitjables aromes i les suculen-
tes creacions pastisseres i forneres que a 
Palma s’han sabut conservar tal com es 
feien fa diversos segles.

FORNS TRADICIONALS
Gaudeix del millor de la gastronomia local, amb suculentes propostes que captaràs per tots els teus sentits. Història, tradició i gastro-
nomia en un conjunt exquisit. Aquests són els més famosos:

> Forn de la Glòria
 Carrer Forn de la Glòria, 7

Un dels forns més antics de la ciutat, els orígens del qual se 
situen en 1717. Amb estètica de principis de segle XX, de tall 
modernista, ofereix pans, pastissos, ensaïmades…, que elabora 
de forma totalment artesanal, utilitzant les eines tradicionals 
i les receptes antigues, i mantenint viva d’aquesta manera la 
cultura local. Un referent.

> Forn de la Pau
 Carrer Pau, 12

Des de fa uns 300 anys les aromes que desprèn han engalipat 
a majors i petits. Conserva el forn de llenya antic i aposta per 
la rebosteria artesana tradicional. Elabora productes típics 
com el llonguet, les panades, els cocarrois, les ensaïmades… 
No sabràs que triar una vegada que estiguis dins.

> Forn del Santo Cristo
 Carrer Peraires, 2  

hornosantocristo.com

Tot un segle ha estat aquest forn alegrant la vida de veïns i 
visitants. Encara que el seu primer establiment és el del carrer
Paraires, té altres dos més a Palma (Sant Miquel i Marquès 
del Palmer). Destaca per la producció i venda de rebosteria i 
productes típics de Mallorca. L’ensaïmada és el seu producte-
estrella. Deliciosa!
 

> Forn d’és Recó
 Carrer Can Sales, 4

És un petit establiment que fomenta la rebosteria tradiciona-
mallorquina amb la venda de panades, cocarrois o ensaïma-

des. El lloc perfecte per a conèixer un ofici tradicional i gaudir 
amb les propostes més dolces i suculentes amb sabor de l’illa.

> Forn Fondo
 Carrer Unió, 15

Aquest forn és un dels més antics de la ciutat, amb referències 
ja en 1740. Destaca la seva activitat de forn i pastisseria tra-
dicional singular i els seus mètodes artesanals. Usa receptes 
antigues i respecta el calendari tradicional i popular, i, per tant, 
elabora per a cada època els dolços típics. Un viatge al passat 
a través del paladar.

> Forn La Mallorquina
 Avinguda Joan March, 12

El pà artesanal és un altre dels productes gastronòmics més 
irresistibles. Aquest antic forn de pà se situa en la planta baixa 
de l’edifici modernista Vila Juana.

> Fornet de la Soca 
 Plaça Weyler, 9

L’antic Forn des Teatre està situat en un edifici del segle XIX 
i es caracteritza per la seva façana modernista protegida pel 
seu gran valor artístic. Tot un exemple històric que a més ha 
recuperat les receptes de rebosteria tradicional mallorquina.

> Horno San Antonio
 Plaça de Sant Antoni, 6

Un lloc perfecte per a gaudir de la rebosteria típica mallor-
quina en ple centre de Palma. Des de 1936 fan les delícies de 
petits i majors. Què prendràs avui?
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MERCATS
És una manera diferent de gaudir de les compres, amb molt de sabor local i tradicional. Palma et proposa diverses opcions per a 
aconseguir els millors productes a preus molt competitius.

> Santa Catalina
No t’ho pots perdre. Santa Catalina és el punt de trobada 
bohèmia de Palma. És un barri famós pel seu mercat, però 
també pels restaurants i bars que estan de moda en tota l’illa. 
La vida del barri es concentra en la plaça del mercat i els seus 
carrers adjacents estan plens de botigues especials, petits 
bars i restaurants. El barri en si és tota una atracció. Sembla 
un poble dins de la ciutat, amb una combinació d’estils i 
maneres de vida antics i moderns. Deu el seu nom a un antic 
hospital dedicat a Santa Catalina d’Alexandria (patrona de 
mercaders i mariners). No en va, aquest barri, pròxim al mar, 
va ser una barriada típica de pescadors. El mercat va ser 
construït en 1920 i és el mercat gastronòmic més antic de 
ciutat. Està ple de parades de carn, peix, fruites, verdures…, 
però també de productes gurmet. El seu gènere és molt 
valorat per les millors cuines de l’illa.

 HORARI: Dilluns a dissabte, de 8 a 14; diumenge, tancat.

> Mercat de l’Olivar
En ple cor de Palma, prop de la Plaça d’Espanya, es troba el 
mercat de l’Olivar, en la plaça del mateix nom. És un mercat 
tradicional amb les millors fruites, verdures, carns, ocells, 
peixos, mariscos, formatges, embotits, juntament amb una 
àmplia oferta gastronòmica i una creixent galeria comercial. 
És un lloc perfecte per a recórrer en família i gaudir del 
comerç  tradicional, de la seva proximitat i de la frescor dels 
seus productes. I no sols ofereix articles de l’horta, carns i 
peixos. Compta amb una àmplia i variada oferta gastronòmi-
ca amb menjars preparats, ostres, sushi, caves i xampanys, 
vins i licors… I per a reposar forces alberga nombrosos bars, 

restaurants, cafeteries i un espai gastronòmic on es de-
senvolupen diversos esdeveniments de forma continuada. 
També pots trobar en ell un supermercat i altres serveis 
complementaris com a floristeria, premsa, perruqueria, 
còpia de claus, reparació de sabates, botigues... Fins i tot 
una biblioteca i una ludoteca perquè els més petits passin 
l’estona de la manera més divertida mentre els seus pares 
fan la compra.

 HORARI: De dilluns a dijous, de 7 a 14 :30 h; divendres, de 
7 a 20 h; dissabtes, de 7 a 15 h; diumenges, tancat.

> Mercat Municipal de Pere Garau
En el districte de Llevant es troba el Mercat Municipal de 
Pere Garau, en el barri del mateix nom. És un dels més 
populars i multiculturals de la ciutat, a més de ser un dels 
més antics, ja que va obrir com a mercat de proveïments 
en la dècada dels quaranta. Val la pena visitar-lo, ja que 
conté un gran nombre de parades, sobretot de productes 
frescos, de temporada i especialitzats. Alberga espais de 
forn, pastisseria, verduleria, fruiteria, peixateria, carnisseria, 
xarcuteria, menjars preparats, bars, així com varis de no 
alimentació com a floristeries o reparacions. A més, el 
dimarts, dijous i dissabtes s’instal·la un mercat exterior que 
té molts visitants. El carrer s’omple de bullícia i de sabor 
popular. Tota una experiència.

 HORARI: Dilluns, de 6 a 14: 30 h; dimarts, dijous i divendres, 
6 a 15 h; dimecres, de 6 a 14: 30 h; dissabte, de 6 a 16 h; 
diumenge, tancat.

Els mercats reuneixen el sabor 
del comerç tradicional i de 
proximitat, i són perfectes per 
a conèixer la ciutat en família.
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PALMA CIUTAT
 
> GRAN MELIÁ  
VICTORIA *****GL

 Carrer Juan Miró, 21
 Tel.: 971 73 25 42 

www.melia.com/es

> ANTIGUA PALMA *****
 Carrer del Sol, 1
 Tel.: 971 46 04 62 

www.hotelantiguapalma.com

> CALATRAVA BOUTIQUE 
HOTEL *****
 Plaça Llorenç Villalonga, 8
 Tel.: 971 72 81 10 

www.boutiquehotelcalatrava.com

> CAN ALOMAR  
LUXURY BOUTIQUE 
HOTEL ***** 
 Carrer Sant Feliu, 1
 Tel.: 871 59 20 02 

www.boutiquehotelcanalomar.com

> CAN CERA ***** 
 Carrer Convent San Francesc, 8
 Tel.: 971 71 50 12 

www.cancerahotel.com 

> CAPPUCCINO *****
 Plaça de Cort, s/n
 Tel.: 871 03 74 37 

www.hotelcappuccino.com 

> EL LLORENÇ PARC  
DEL MAR ***** 
 Plaça Llorenç Villalonga, 4
 Tel.: 971 67 77 70 

www.ellorenc.com 

Hotel boutique, 
resorts a primera 
línia de mar, establi-
ments urbans… Tots 
ells t’esperen amb 
infinitat d’opcions 
d’oci perquè treguis 
el màxim partit a les 
vacances en família.

A
ll

o
tj

am
en

t 

> ES PRINCEP ***** 
 Carrer de Bala Roja, 1
 Tel.: 971 72 00 00 

www.esprincep.com 

> GLORIA DE SANT  
JAUME ***** 
 Carrer Sant Jaume, 18
 Tel.: 971 71 79 97 

www.gloriasantjaume.com 

> GPRO VALPARAÍSO 
PALACE ***** 
 Carrer Francisco Vidal Sureda, 23
 Tel.: 971 40 03 00 

www.gprovalparaiso.com 

> PALACIO CA SA  
GALESA *****
 Carrer Miramar, 8
 Tel.: 971 71 54 00 

www.palaciocasagalesa.com

> PALACIO CAN  
MARQUES TIH ***** 
 Carrer Apuntadores, 15
 Tel.: 871 52 02 90 

palaciocanmarques.com

> SANT FRANCESC  
HOTEL SINGULAR *****
 Plaça Sant Francesc, 5
 Tel.: 971 49 50 00 

www.hotelsantfrancesc.com

> SANT JAUME  
BOUTIQUE HOTEL *****
 Carrer Sant Jaume, 22
 Tel.: 871 57 55 25 

www.boutiquehotelsantjaume.com/
index.php/es/ 
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> SHERATON MALLORCA 
ARABELLA GOLF  
HOTEL ***** 
 Carrer Vinagrella, s/n. Urb. Son Vida
 Tel.: 971 78 71 00 

www.sheratonmallorcagolfhotel.com

> SUMMUM PRIME 
BOUTIQUE  
HOTEL ***** 
 Carrer de la Concepción, 26
 Tel.: 971 87 58 37 

www.hotelsummum.com

> BOHOTEL ****SUP 
 Carrer Sant Joan, 6
 Tel.: 971 71 59 82 

www.bohotel.com 

> CORT ****SUP 
 Plaça de Cort, 11
 Tel.: 971 21 33 00 

www.hotelcort.com 

> ICON ROSETO BY PETIT  
PALACE ****SUP 
 Carrer Can Campaner, 6
 Tel.: 971 21 27 00 

www.petitpalace.com/es/hoteles/
mallorca-centro/icon-roseto 

> MELIÁ PALMA  
BAY ****SUP 
 Carrer Felicià Fuster, 4
 Tel.: 900 37 32 54 

www.melia.com/es 

> NAKAR  
HOTEL ****SUP 
 Avinguda Jaime III, 21
 Tel.: 971 72 02 23 

www.nakarhotel.com

> POSADA TERRA  
SANTA ****SUP 
 Carrer Posada Terra Santa, 5
 Tel.: 971 21 47 42 

www.posadaterrasanta.com 

> TRES ****SUP 
 Carrer Apuntadores, 3
 Tel.: 971 71 73 33 

www.hoteltres.com

> AC CIUTAT  
DE PALMA ****
 Plaça Puente, 3
 Tel.: 971 22 23 00 

www.espanol.marriott.com/ 
hotels/travel/pmima-ac-hotel- 
ciutat-de-palma 

> ALMUDAINA **** 
 Avinguda Jaime III, 9
 Tel.: 971 72 73 40  

www.hotelalmudaina.com 

> ARMADAMS **** 
 Carrer Marqués de la Cenia, 34
 Tel.: 971 22 21 21 

www.hotelarmadams.com 

> BASILICA **** 
 Carrer Can Troncoso, 3
 Tel.: 871 53 50 04 

www.hotelbasilica.com/es 

> BRONDO ARCHITECT 
HOTEL **** 
 Carrer Can Brondo, 4
 Tel.: 971 72 05 07 

www.brondoarchitecthotel.com 

> CIUTAT JARDÍ **** 
 Carrer Isla de Malta, 14
 Tel.: 971 26 00 07 

www.hciutatj.com 

> CONTINENTAL ****
 Carrer Industria, 10
 Tel.: 971 78 01 00 

www.hotelcontinentalmallorca.com

> DALT MURADA TIH ****
 Carrer Almudaina, 6
 Tel.: 971 42 53 00 

www.daltmurada.com

> EUROPE PLAYA  
MARINA **** 
 Passeig Illetas, 68
 Tel.: 922 68 28 11 (Central) 

www.europe-hotels.org 

> EUROSTARS  
MARIVENT  
(MIRABLAU) **** 
 Carrer Dina Moore, 6
 Tel.: 971 57 60 90 

www.mirablauhotel.com 

> FELIZ ****  
 Avinguda Joan Miró, 74
 Tel.: 971 28 88 47 

www.hotelfeliz.com 

> HM  
BALANGUERA **** 
 Carrer de la Balanguera, 37
 Tel.: 971 45 61 52 

www.hmbalanguera.com 

> HM JAIME III **** 
 Passeig Mallorca, 14b
 Tel.: 971 72 59 43 

www.hmjaimeiii.com 

> HOSTAL CUBA ****
 Carrer San Magín, 1
 Tel.: 971 45 22 37 

www.hotelhostalcuba.com 

> INNSIDE PALMA  
CENTER **** 
 Carrer Font i Monteros, 23
 Tel.: 971 17 02 00 

www.melia.com/es/hoteles/ 
espana/mallorca/innside- 
palma-center/index.htm 

> ISLA  
MALLORCA **** 
 Plaça Almirante Churruca, 5
 Tel.: 971 28 12 00 

www.islamallorca.com 

> HESPERIA CIUDAD 
DE MALLORCA **** 
 Carrer Francisco Vidal Sureda, 24
 Tel.: 971 70 13 06 

www.hesperia.com/es/es

> NOU BALEARES ****
 Plaça de las columnas, s/n
 Tel.: 971 275 447 

www.noubaleares.com 

> PALLADIUM **** 
 Passeig Mallorca, 40
 Tel.: 971 71 28 41 

www.hotelpalladium.com 

> PALMA BELLVER  
BY MELIÁ **** 
 Passeig Marítim, 11
 Tel.: 971 73 51 42 

www.melia.com/es 

> PALMA SUITES AH ****
 Plaça Mercadal, 8
 Tel.: 971 72 79 00 

www.palma-suites.com 

> PORTIXOL **** 
 Carrer Sirena, 27 - El Molinar
 Tel.: 971 27 18 00 

www.portixol.com 

> PROTUR NAISA ****
 Carrer de Simó Ballester, 6
 Tel.: 971 21 17 46 

protur-hotels.com/hoteles-en- 
mallorca/protur-naisa-palma 

> PUROHOTEL **** 
 Carrer Montenegro, 12
 Tel.: 971 42 54 50 

www.purohotel.com 

> SANTA CLARA ****
 Carrer San Alonso, 16
 Tel.: 971 72 92 31 

www.santaclarahotel.es 

> UR M HOUSE **** 
 Carrer Maçanet, 1
 Tel.: 971 21 48 48 

www.mhousehotel.com

> ABELUX  **
 Carrer Ramón Muntaner, 30
 Tel.: 971 75 08 40 

www.hotelabelux.es 

> BORN ** 
 Carrer Sant Jaume, 3
 Tel.: 971 71 29 42 

www.hotelborn.com 
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> CAN BORDOY *****GL

 Carrer Compte de Barcelona, 15
 Tel.: 871 87 12 02 

www.canbordoy.com 
 
> NIXE PALACE ***** 
 Avinguda Joan Miró, 269 
 Tel.: 971 70 08 88 

www.h-santos.es/hoteles/Hotel-Mallor-
ca-Nixe-Palace/

> HOTEL SON VIDA *****
 Carrer Vinagrella, s/n.  

Urb. Son Vida 
 Tel.: 971 49 34 93 

www.hotelsonvida.com 
 
> INNSIDE PALMA  
BOSQUE ****SUP

 Carrer Camilo José Cela, 5 
 Tel.: 971 73 44 45 

www.melia.com/es

> SARATOGA ****SUP

 Passeig Mallorca, 6
 Tel.: 971 72 72 40 

www.hotelsaratoga.es

> ART HOTEL  
PALMA ****  
 Costa d’en Sintes, 6
 Tel.: 871 60 00 30 

www.artpalmahotel.com

HOTELS AMB SERVEIS ESPECIALITZATS PER A FAMÍLIES 

PLATJA DE PALMA
Can Pastilla 

> BQ AGUAMARINA 
BOUTIQUE HOTEL ****
 Carrer Sant Antoni de la Platja, 41
 Tel.: 971 26 16 62

www.bqhoteles.com

> BQ APOLO ****
 Carrer Miquel Massutí, 28
 Tel.: 971 26 25 00

www.bqhoteles.com

> BG JAVA ****
 Carrer Goleta, 6
 Tel.: 971 26 27 76

www.hotel-java.bghotels.com

> DELFÍN  
APARTAMENTOS ****
 Avinguda Bartomeu Riutort, 59
 Tel.: 971 26 75 14

apartamentsdelfin.com

> FONTANELLAS  
PLAYA ****
 Carrer Caravel·la, s/n
 Tel.: 971 264829

www.aparthotelfontanellas.com

> LAS ARENAS HOTEL ****
 Carrer Tit Livi, 14
 Tel.: 971 26 07 50

www.areneshotel.eu

> NAUTIC HOTEL  
& SPA ****
 Carrer Virgili, 24
 Tel.: 971 26 01 62

nautichotel.eu

> AMIC GALA *** 
 Carrer Xabec, 5
 Tel.: 971 26 08 12

www.hotelamicgala.com

> BALEAR  ***
 Avinguda Bartomeu Riutort, 18
 Tel.: 971 26 12 12 

www.hotelbalear.com

> HELIOS MALLORCA ***
 Carrer Caravel·la, 7
 Tel.: 971 26 42 50

www.hoteleshelios.com

> ISLA DEL SOL 
APARTAMENTOS ***
 Carrer Pins, 5
 Tel.: 971 26 15 62

www.apartamentosisladelsol.com

> BARI **
 Carrer Bellamar, 16
 Tel.: 971 26 09 66 

www.hotelbari-palma.com

Ciutat Jardí

> CIUTAT JARDÍ ****
 Carrer Illa de Malta, 14
 Tel.: 971 746070

www.hotelciutatj.es

Platja  de Palma

> HIPOTELS PLAYA  
DE PALMA PALACE *****
 Avinguda Fra Joan Llabrés, s/n
 Tel.: 971 26 05 28

www.hipotels.com

> IBEROSTAR  
SELECTION PLAYA  
DE PALMA ***** 
 Carrer Marbella, 36
 Tel.: 971 26 64 50

www.iberostar.com

> BQ AUGUSTA 
APARTAMENTOS 4LL
 Camí Corp Marí, 22 
 Tel.: 971 70 08 13 

www.bqhoteles.com/es/Hoteles/Mallor-
ca-Palma/BQ-Augusta-Hotel

> COSTA AZUL **** 
 Passeig Marítim, 7
 Tel.: 971 73 19 40

www.hotelcostaazul.es

> FIL SUITES TIH ****
 Carrer Ferreria, 14 
 Tel.: 971 50 80 37 

www.filsuites.com

> JOAN MIRO MUSEUM 
HOTEL **** 
 Carrer Bartolomé Fons, 8 
 Tel.: 971 40 52 01 

www.hoteljoanmiro.com
 
MELIÁ PALMA MARINA 
(ANTIGUO PALAS  
ATENEA) ****
 Passeig Marítim, 29
 Tel.: 971 28 14 00 

www.melia.com/es 
 

> PALAU SA FONT ****
 Carrer Apuntadores, 36 
 Tel.: 971 71 22 77 

www.palausafont.com

> UR PORTOFINO ****
 Carrer Trafalgar, 24
 Tel.: 971 26 04 64 

www.urhotels.com/es/hotel-ur-portofi-
no-mallorca.html

> ZURBARÁN ***SUP

 Carrer José Villalonga, 16
 Tel.: 971 22 17 71 

www.hotelzurbaranpalma.com

> AMIC HORIZONTE ***
 Carrer Vista Alegre, 1 
 Tel.: 971 40 06 61  

www.hotelamichorizonte.com/es

> ABELAY **
 Carrer de Pablo Iglesias, 49
 Tel.: 971 75 60 34 

www.hotelabelay.es
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> GRUPOTEL PLAYA  
DE PALMA SUITES  
& SPA ****SUP
 Ramal Ca Na Gabriela, 4
 Tel.: 971 49 40 40

www.grupotel.com

> OBELISCO ****SUP
 Camí de les Meravelles, 10
 Tel.: 971 26 02 50

www.hotelobelisco.com

> PLAYA GOLF ****SUP
 Carretera Arenal, 45
 Tel.: 971 26 26 50

www.hotelplayagolf.com

> ALLSUN CRISTÓBAL 
COLÓN ****
 Carrer Parcel·les, 13
 Tel.: 971 74 40 00

www.alltours.de

> ALLSUN PIL·LARÍ  
PLAYA ****
 Carrer Marbella, 24
 Tel.: 971 26 52 00

www.alltours.de

> BG CABALLERO ****
 Carrer Neopàtria, 3
 Tel.: 971 26 00 50 

www.hotel-caballero.bghotels.com

> BG PAMPLONA ****
 Carrer Neopàtria, s/n
 Tel.: 971 26 49 00 

www.pamplona.bghotels.com

> COSMOPOLITAN ****
 Carrer Mar d’Aral, 4
 Tel.: 971 26 11 00 

www.hotelcosmopolitan.com

> GRUPOTEL ORIENT ****
 Carrer Duna, 3
 Tel.: 971 26 18 50

www.grupotel.com

> GRUPOTEL TAURUS  
PARK ****
 Avinguda Amèrica, 7
 Tel.: 971 26 25 50

www.grupotel.com

> HIPOTELS GRAN PLAYA 
DE PALMA **** 
 Avinguda Fra Joan Llabrés, s/n
 Tel.: 971 26 80 45

www.hipotels.com

> HM GRAN FIESTA ****
 Carrer Marbella, 28
 Tel.: 971 26 31 24

www.hmgranfiesta.com

> HM TROPICAL ****
 Carrer Marbella, 16
 Tel.: 971 26 21 50

www.hmtropical.com

> HSM GOLDEN PLAYA ****
Carrer Marbella, 14
 Tel.: 971 26 29 00

www.saintmichel.net

> LEMAN ****
 Avinguda Son Rigo, 6
 Tel.: 971 26 07 12

www.hotel-leman.com

> LEMAN  
APARTAMENTOS ****
 Avinguda Son Rigo, 6
 Tel.: 971 26 07 12

www.hotel-leman.com

> LUXOR HOTEL ****
 Avinguda Son Rigo, 21
 Tel.: 971 26 05 12

www.hotelluxor.com

> MYSEAHOUSE  
NEPTUNO ****
 Carrer Llaüt, 34
 Tel.: 971 26 65 50

www.myseahouseneptuno.com

> PABISA BALI ****
 Carrer Pare Bartomeu Salvà, 18
 Tel.: 971 26 27 00

www.pabisa.com

> PABISA CHICO ****
 Camí de les Meravelles, 9
 Tel.: 971 49 03 63

www.pabisa.com

> PARADISO GARDEN ****
 Carrer Perla, 28
 Tel.: 971 26 06 16

www.paradisogarden.com

> PRÍNCIPE ****
 Avinguda Son Rigo, 14
 Tel.: 971 26 00 12

www.elprincipehotel.com

> SANT JORDI ****
 Carrer Grua, 5
 Tel.: 971 26 23 71

www.hotelamicgala.com

> TIMOR ****
 Carrer Montemar, 12
 Tel.: 971 26 31 36

hoteltimor.com

> METROPOLITAN  
PLAYA ***SUP
 Carrer Mar d’Aral, 6
 Tel.: 971 26 12 00

www.hmetropolitan.com

> PABISA ORLANDO 
APARTAMENTOS ***SUP
 Carrer Canyes, 15
 Tel.: 971 49 20 61

www.pabisa.com

Tu tries: un hotel en el cor de 
la ciutat, però sempre prop 
de la mar, o un establiment en 
primera línia de platja. Sigui 
quina sigui la teva elecció, tu i 
els teus gaudireu d’un allotja-
ment de la màxima qualitat i 
confort per a gaudir al màxim.
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> PABISA SOFÍA ***SUP
 Carrer Sant Ramon Nonat, 14
 Tel.: 971 26 16 73

www.pabisa.com

> BOREAL ***
 Carrer Mar Jònica, 9
 Tel.: 971 26 21 12

www.hboreal.com

> DON MIGUEL PLAYA ***
 Carrer Mar del Japó, 2
 Tel.: 971 26 60 69

www.donmiguelhotel.com

> HSM VENUS PLAYA ***
 Carrer Villagarcía de Arosa, 24
 Tel.: 971 26 02 00

www.saintmichel.net

> JADE  
APARTAMENTOS ***
 Carrer Agustí Catany, 8
 Tel.: 971 26 06 62

www.apartamentosjade.com

> OLEANDER ***
 Carrer D’Acaia, 12
 Tel.: 971 26 48 50

www.hoteloleander.com

> PLAYASOL PALMA 
CACTUS ***
 Carrer Acapulco, 26
 Tel.: 971 26 29 32

www.hotelpalmaplaya-mallorca.com

> TENT CAPI PLAYA ***
 Carrer Costa Brava, 4
 Tel.: 971 74 61 00

www.tenthotels.com

> TRES TORRES 
APARTAMENTOS ***
 Carrer Trobadors, 5
 Tel.: 971 26 94 64

www.apartamentostrestorres.com

> VISTA ODÍN ***
 Carrer Mar d’Aral, 13
 Tel.: 971 26 27 28

www.vistaodin.com

> HOUM NETS **
 Carrer Villagarcía de Arosa, 8
 Tel.: 971 49 15 11

www.houmhotels.com

> RAXA **
 Carrer Garsa, 14
 Tel.: 971 26 32 32

www.hotelraxa.es

HOUM PLAZA SON RIGO ****
 Carrer Villagarcía de Arosa, 8
 Tel.: 971 49 15 11

www.houmhotels.com

IBEROSTAR CRISTINA ****
 Carrer Bartomeu Xamena, s/n
 Tel.: 971 49 22 11

www.iberostar.com

OCCIDENTAL PLAYA DE 
PALMA ****
 Avinguda Fra Joan Llabrés, 16
 Tel.: 971 26 17 00

www.barcelo.com

RIU BRAVO ****
 Carrer Missió de San Diego, 4
 Tel.: 971 26 63 00

www.riu.com

RIU CONCORDIA ****
 Camí de les Meravelles, 8
 Tel.: 971 26 22 50

www.riu.com

RIU FESTIVAL ****
 Camí de les Meravelles, 7
 Tel.: 971 26 62 00

www.riu.com

RIU PLAYA PARK ****
 Carrer Pare Bartomeu  

Salvà, 15 
 Tel.: 971 26 19 50

www.riu.com

S’Arenal de Palma

HM AYRON PARK *****
 Carrer Trasimé, 7
 Tel.: 971 26 06 50

www.hmayronpark.com

HM AYRON PARK 
APARTAMENTOS *****
 Carrer Trasimé, 7
 Tel.: 971 26 06 50

www.hmayronpark.com

AYA ****
 Carretera Arenal, 60
 Tel.: 971 26 04 50

www.hotelaya.com

HISPANIA ****
 Carrer Aguamarina, 3
 Tel.: 971 26 05 62

www.hotel-hispania.com

HM DUNAS BLANCAS ****
 Carrer Trasimé, 12
 Tel.: 971 26 08 00

www.hmdunasblancas.com

IRIS ***
 Carrer Amílcar, 3
 Tel.: 971 26 03 50

www.hotelirismallorca.com

MARINA PLAYA  
DE PALMA *** 
 Carrer Tòquio, 2
 Tel.: 971 26 11 11

www.hotelmarinaplaya.com

MLL COPACABANA  
BAY ***
 Carrer Bartomeu Calafell, 23
 Tel.: 971 26 13 90

www.mllhotels.com

MLL HABANA BAY ***
 Carrer Bartomeu Calafell, 23
 Tel.: 971 26 13 90

www.mllhotels.com

MLL PALMA BAY ***
 Carrer Bartomeu Calafell, 23
 Tel.: 971 26 13 90

www.mllhotels.com

PLANET ONE HOTEL ***
 Carrer Trasimé, 26
 Tel.: 971 74 54 83

planet-one-hotel.com

RIUTORT ***
 Carrer Bartomeu Calafell, 13
 Tel.: 971 26 51 50

hotelriutort.com

TENT PLAYA  
DE PALMA ***
 Carrer Tamarells, s/n
 Tel.: 971 74 39 49

www.tenthotels.com

PEGASUS **
 Carrer Gaspar Rullán, 24
 Tel.: 971 74 39 16

PLAYA SOL **
 Carretera Militar, 244
 Tel.: 971 49 40 06

www.playasol-mallorca.com

DON JUAN  
APARTAMENTOS *
 Carrer Canonge Mateu Rotger, 34
 Tel.: 971 26 27 58

PLAYA DE PALMA *
 Carrer Ferran Alzamora, 10
 Tel.: 971 49 01 81

HOTELS AMB SERVEIS ESPECIALITZATS PER A FAMÍLIES
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Palma és una ciutat molt ben comunicada, amb 
múltiples opcions per a moure’t. En totes prima 
la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. 
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AUTOBÚS I TREN
L’Empresa Municipal de Transport (EMT) de Palma presta mobilitat en tot el 
terme municipal amb 34 línies d’autobusos. Les connexions amb altres munici-
pis de l’illa són ofertes pel servei d’autobusos interurbans i tren del TIB. La seva 
estació central és la Intermodal de Plaça d’Espanya, on també es troba la línia 
de metro. És un transport pràctic, net i sostenible. 

Palma és una ciu-
tat perfectament 
comunicada i que 
es mou de manera 
sostenible. A més 
de disposar de línies 
d’autobús i tren que 
vertebren tota la 
superfície urbana 
i de l’illa, els carrils 
bicis permeten des-
plaçar-se de manera 
saludable, neta i 
divertida… i amb tota 
la família! 
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> Autobusos urbans 
Aquestes són les principals línies de 
bus d’interès turístic: 

A l’aeroport i al port 
•  Aeroport-Palma Centre-Passeig 

Mallorca: línia A1 
•  Arenal-Aeroport: línia A2 

D’interès turístic 
• Visita al centre històric: línia 2 
•  Can Pastilla-Plaça de la Reina: 

línia 35 
•  Miró Fundació: línies 4 i 46 
•  Castell de Bellver: línia 4 (fins a 

plaça Gomila) 
•  Palacio de Marivent: línia 4 
•  Castell de Sant Carles: línia 1 
•  Poble Espanyol: línia 47 
•  S’Escorxador-Mercat de Sant Joan: 

línia 12 

A les principals platges 
•  Platja de Palma-Plaça d’Espanya: 

línia 35 
•  Sant Agustí (Cala Major): línia 20 

•  Platja de palma per l’autopista: 
línia 25 

• Plaça Columnes-Palma Centre-Ses 
Illetes/Cala Comtessa: línia 4 

Als principals centres comercials 
i multicines 
•  Ocimax: línia 12 
•  Fan Mallorca Shopping: línia 23 des 

de Plaça d’Espanya o línia 31 des de 
Porta de Sant Antoni 

•  Centre Comercial Porto Pi: línia 4 

www.emtpalma.es 

> Autobusos interurbans 
Les línies d’autobús interurbà 
connecten la ciutat de Palma amb la 
resta de municipis de Mallorca. 

www.tib.org 

> Tren
El ferrocarril connecta la ciutat de 
Palma amb les localitats de Marratxí, 
Inca, Sa Pobla i Manacor. 

www.trensfm.com 

TAXI
En el nucli urbà de Palma hi ha 68 estacions de taxi. Hi ha parades en centres 
comercials, estacions de passatgers, punts d’interès, centres turístics, etc. Tens 
un gran nombre de companyies per a facilitar la teva mobilitat. Aquestes són 
les emissores disponibles: 

TAXI TELÉFONO
 Tel.: 971 74 37 37 – 971 74 40 50

www.taxitelefono.com

Idiomes: català, castellà, anglès i 
alemany. 

RADIO-TAXI CIUTAT
 Tel.: 971 75 54 40 – 971 20 12 12

www.radiotaxiciutat.com 

Idiomes: català, castellà, anglès, 
alemany i italià. 

TAXIS PALMA RADIO
 Tel.: 971 40 14 14

www.taxispalmaradio.com 

Idiomes: català, castellà i anglès. 

FONO & TELE TAXI
 Tel.: 971 20 09 00

www.fonoteletaxi.es 

Idiomes: català i castellà.

NTAXI
 Tel.: 871 10 03 78

www.ntaxiapp.com

Idiomes: català, castellà, anglès, 
alemany i francès. 

SERVEI TAXI TOUR
Rutes turístiques amb tres itineraris 
per a descobrir la Palma més autènti-
ca amb els millors guies locals: 

•  Ruta 1: Inici en el Passeig Marítim, 
passant per la Llotja o el Palau 
Episcopal i finalitzant als patis de 
Palma (1 hora). 

•  Ruta 2: Els enclavaments de la ruta 
1 més el castell de Bellver i el Poble 
Espanyol (2 hores). 

•  Ruta 3: Els enclavaments de la ruta 
2 més el Coliseu Balear i la Platja de 
Palma (3 hores). 

BICICLETA
Poques activitats són més saludables i permeten gaudir millor de l’entorn 
que muntar en bicicleta. A Palma és tot un luxe fer-ho. La ciutat disposa d’una 
xarxa de carril bici de més de 82 quilòmetres. Els usuaris poden utilitzar les 
seves bicicletes, acudir a un dels nombrosos establiments de lloguer o usar el 
servei públic BiciPalma. Existeixen a la ciutat més de 2.800 aparcaments per 
a ciclistes. Mou-te amb bici!

www.mobipalma.mobi
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VOLTANTS  
DE PALMA

La capital mallorquina és només un dels 
grans atractius que aquesta privilegiada illa 

mediterrània alberga. Les possibilitats de 
realitzar excursions i gaudir d’aventures en 

família són tan nombroses com sorprenents. 
Et convidem a conèixer Mallorca. T’animes? 

Viu l’illa
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Palma, porta d’entrada a la Serra de Tramuntana 
A més dels seus múltiples atractius i la seva marcada 
personalitat forjada al llarg dels segles, Palma és una bella 
ciutat que suposa la transició entre el mar Mediterrani i 
la Serra de Tramuntana. Aquesta és un contrafort mun-
tanyenc perfecte per a gaudir de la naturalesa, l’activitat 
a l’aire lliure i l’aventura, i tot molt prop de la ciutat i amb 
unes comunicacions adequades.
La Serra de Tramuntana és Patrimoni Mundial per la Unes-
co en la categoria de Paisatge Cultural, distinció que posa 
de manifest que estem davant un enclavament

natural de singular riquesa. No en va, és la principal cadena 
muntanyenca de les Balears. Geogràficament està situada 
en el nord-oest de l’illa de Mallorca i aconsegueix els 
1.445 metres al punt més alt. Pel que fa a la seva superfície, 
aquesta serra s’estén al llarg d’uns 90 quilòmetres, amb 
una amplària màxima de prop de 15 quilòmetres, per la 
qual cosa resulta perfecta per a fer rutes de llarg recorre-
gut o per a viure-la en diverses jornades. Si vols saber més 
de la Serra de Tramuntana, de les seves rutes i activitats, 
entra en www.serradetramuntana.net. 

La Serra de Tramuntana és un autèntic tresor natural reconegut 
internacionalment i que ofereix la possibilitat de gaudir d’un dia 
en família en ple contacte amb la naturalesa mallorquina.  
A què esperes per a conèixer la seva flora i fauna?
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Què pots fer a la Serra de Tramuntana? 

Visita a pobles amagats. Les muntanyes 
d’aquesta serra alberguen petits i sor-
prenents pobles com Valldemossa, Deià 
o Fornalutx, conegut com el poble més 
bonic d’Espanya. 

Dormir en un refugi de muntanya. L’illa de 
Mallorca està plena de refugis, que es troben 
perfectament catalogats i equipats. Per a triar 
aquell del qual vols gaudir, accedeix a la web 
www.balearsnatura.com. 

Senderisme. A la Serra hi ha un gran nombre 
de rutes aptes per a recórrer en família, segu-
res, perfectament senyalitzades i amb diferents 
graus de dificultat. Quin recorreràs avui? Per a 
preparar-les i buscar les millors opcions per a 
majors i petits, res millor que consultar webs 
com www.infomallorca.net, www.turismepetit.
com o www.pequepaginas.com. 

Conèixer els magnífics jardins de Raixa i 
Alfàbia. En la localitat de Bunyola es troben els 
jardins de Raixa. D’origen àrab, han anat creixent 
i evolucionant i fins i tot han albergat excava-
cions arqueològiques, fruit de les quals ofereix 
una decoració històrica sorprenent (www.
raixa.net). Per part seva, els Jardins d’Alfàbia 
també tenen origen àrab. Les seves cases eren 
inicialment gòtiques, amb un marcat caràcter 
rural i fortificat. En el segle XVI es va incorporar 
una torre i en el XVIII es van afegir els elements 
barrocs, que els caracteritzen en l’actualitat 
(www.jardinesdealfabia.com). Dues opcions per 
a pasar en família una jornada de camp.

La influència àrab a l’illa es nota en bells jardins 
centenaris, que conjuminen flora, fauna i la 
més bella arquitectura. Són autèntics oasis per 
a gaudir i descansar a l’aire lliure.

Coneix infinitat de pobles i llogarets de sabor 
tradicional on gaudir del que és autèntic.

Et ve de gust acabar la teva jornada 
d’exploració dormint en un autèntic
refugi de muntanya? A Mallorca estàs 
de sort, ja que n’hi ha molts per triar. 

El senderisme és una de les activi-
tats més atractives per a practicar 
a la Serra, amb rutes de diferent 
dificultat per a majors i petits

FU
N

D
A

C
IÓ

 M
A

LL
O

R
C

A
 T

U
R

IS
M

E

FU
N

D
A

C
IÓ

 M
A

LL
O

R
C

A
 T

U
R

IS
M

E
FU

N
D

A
C

IÓ
 M

A
LL

O
R

C
A

 T
U

R
IS

M
E



54

Llegat  
arqueològic
Història, arqueologia, cultura, art, 
societat… Mallorca conserva un 
extens llegat arqueològic de l’època 
pretalaIòtica i talaIòtica (abans de 
la nostra era) repartit per tota l’illa. 
Una proposta molt interessant per a 
tota la família és visitar els diferents 
jaciments. Les principals propostes, 
situades prop de Palma, són els ja-
ciments arqueològics de Capocorb 
Vell, a Llucmajor, i el del Puig de Sa 
Morisca, a Calvià. 
L’època pretalaiòtica (2500-1400 aC 
) ens ha deixat pocs vestigis d’ha-
bitatges, però molts monuments 
funeraris: coves artificials i sepulcres 
dolmènics, especialment. Per part 
seva, l’època talaiòtica (1300-123 
a C) ens ha llegat els monuments 

Un dia al  
Parc Nacional  
de l’Arxipèlag  
de Cabrera 
Et ve de gust navegar fins a una 
petita i històrica illa i gaudir del mar 
i els bells paisatges? No ho dubtis, 
Cabrera és el teu destí. 
El Parc Nacional de l’Arxipèlag de 
Cabrera està constituït per un total 
de 19 illots situats a tot just deu 
quilòmetres de la costa sud de l’illa 
de Mallorca, més les aigües del seu 
entorn. Aquest petit i bonic conjunt 
d’ínsules va ser declarat Parc 
Nacional l’any 1991 i des de llavors 
s’ha convertit en un territori pràcti-
cament verge, en el qual l’abundant 
naturalesa és propietària i senyora, 

Ruta del Fang  
de Pórtol
Un dia interessant i divertit als vol-
tants de Mallorca pot ser conéixer 
la seva tradició terrissaire, i com-
provar l’evolució durant aquests 
últims 300 anys. Visitaràs diferents 
localitats i coneixeràs, a més, el 
Museu del Fang. En el municipi de 

però que, amb el respecte necessari, 
es pot visitar. 
Les sorpreses en aquest dia ino-
blidable comencen des del primer 
moment. La millor manera d’arribar 
a l’illa de Cabrera és amb una de les 
embarcacions que surten cada dia 
des de la Colònia de Sant Jordi du-
rant els mesos d’estiu. Una vegada 
que s’ha desembarcat, es poden 
descubrir la flora i la fauna terrestre 
i marina, alhora que se senten el sol 
i la brisa. Podràs gaudir de cales i 

platges d’autèntic somni, i una vega-
da refrescats, iniciar divertides rutes 
de senderisme o descobrir la histo-
ria de l’illa, que té molt a comptar als 
visitants. Un autèntic paradís per als 
nens, que poden entrar en contacte 
amb la naturalesa i viure mil i una 
aventures en un autèntic paratge 
natural protegit. I, per a acabar, una 
autèntica aventura: la visita amb 
vaixell de la famosa Cova Blava.

 INFORMACIÓ: Excursions amb 
vaixell a Cabrera 

www.excursionsacabrera.es
www.marcabrera.es 

 INFORMACIÓ: Parc Nacional  
de Cabrera: 

 Tel.: 971 17 76 41 – Oficines
 Tel.: 971 65 62 82 – Centre 

d’Interpretació

www.cvcabrera.es 
www.balearsnatura.com

Marratxí es troben les localitats de 
Pórtol i Sa Cabaneta. En elles es 
conserven encara terrisseries on 
la terra vermella i l’argila blanca es 
converteixen en delicades peces 
de ceràmica úniques. Olles, atuells, 
plats…
Entre aquestes propostes desta-
quen els famosos siurells, uns ins-
truments musicals: són una figura 
de fang amb un xiulet característica 
de la ceràmica popular mallorquina. 
Podràs conèixer de prop com es 
creen: després de passar pel forn, 
les peces es pinten de blanc i es 
realitzen línies verdes i vermelles de 
manera aleatòria. La seva grandària 
pot ser des d’uns pocs centíme-
tres fins més d’un metre d’alt, i 
generalment les figures representen 
formes humanes, d’animals o de 
personatges imaginaris.
La ruta s’inicia en el Museu del 
Fang, on conéixer tot el relacionat 

amb aquest ofici. Està instal·lat 
en un molí restaurat —Molí de Sa 
Cabaneta— i centra el seu interès en 
la ceràmica tradicional de Mallorca.
Després podreu visitar les olleries 
i siurelleries recomanades: Can 
Bernadí Nou, Can Madò Bet, l’Escola 
Municipal de Ceràmica, Son Ros 
Abelló 45, Sa Roca Llisa 24, Ca Na 
Margalida, Sa Roca Llisa P26, Ca 
Vent, Cas Canonge, Ca n’Antònia, 
Pere Coll, L’Albelló-Es Porxet, Sa 
Penya, Ca Bernadí i Can Vic.

 INFORMACIÓ: 
www.illesbalears.trave
www.visit.marratxi.es
www.camadobet.com

Museu del Fang

 Tel.: 971 79 76 24

 HORARI: De dimarts a divendres, 
de 9 a 14 h. Agost, tancat.

 PREU: Entrada gratuïta.

ciclopis anomenats talaiots. Són 
construccions de pedra seca, 
amb tècnica ciclòpia (blocs de 
gran grandària), que presenta una 
cambra central, un passadís d’accés 
i, generalment, una columna per a 
sostenir la coberta, que normalment 
ha desaparegut. 
El jaciment arqueològic de 
Capocorb Vell, a Llucmajor, és un 
dels poblats talaiòtics de Mallorca 
més ben conservats i un dels més 
extensos. Va ser excavat per prime-
ra vegada a l’any 1918. El conjunt 
està format per diversos talaiots i 
grups d’habitacions. 
Per part seva, el jaciment del Puig de 
Sa Morisca és el poblat prehistòric 
més important de Calvià. Va tenir una 
intensa relació i intercanvis en el món 
púnic, que el converteixen en tot un 
referent en l’arxipèlag balear. El seu 
valor cultural i històric és incalcula-
ble, tant com el seu interès. 

 INFORMACIÓ:  
www.illesbalears.travel

Poblat de Capocorb Vell 

 HORARI: De dilluns a diumenge, 
de 10 a 17 h; dijous no festius, tancat.

 PREU: 3 €.

Parc arqueològic Puig  
de Sa Morisca

 HORARI: Obert tots els dies.

 PREU: Entrada gratuïta.
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El Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera 
està constituït per un total de 19 illots 
situats a tot just deu quilòmetres de la 
costa sud de l’illa de Mallorca.
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> eKarts KARTING MALLORCA
www.ekarts.es

Et convidem a conéixer eKarts, un espai d’oci sorprenent, 
on la diversió i l’emoció en família i amb amics estan 
garantides. Sent l’adrenalina en pilotar un kart elèctric a 
màxima velocitat en una pista tancada tècnica, atrevida i 
competitiva. Aprèn a pilotar i ràpidament et convertiràs en 
un expert per a competir amb els altres pilots. Passa un dia 
de velocitat, adrenalina… i diversió a tot gas! 

 HORARI: De dilluns a divendres, de 14 a 22 h; dissabtes i 
diumenges, d’11 a 22 h. 

 PREU: Carrera E-Storm (fins a 12 anys), 16 €; Competició 
E-Storm (fins a 12 anys), 43 €. 

> GOLF FANTASÍA
www.golffantasia.com

És hora de gaudir amb el golf! Aquest minigolf té 54 forats 
i tres pistes és un entorn natural molt bonic i acollidor: està 
envoltat d’un rierol, una cascada i gran vegetació, que refres-
caran l’ambient de les competicions més renyides. 

 COM ARRIBAR: Autobús, línies 104, 105, 106 i 107. 

 HORARI: Variables cada mes. Consultar web.

 PREU: Adults, 11,50 € (18 forats), 16 € (36 forats) i 18 € (54 
forats); nens, 8,50 € (18 forats), 10 € (36 forats) i 12 € (54 forats). 

> JUNGLE PARC JUNIOR BENDINAT
www.jungleparcjunior.es

Què et sembla viure una aventura dinàmica i sorprenent, 
fent exercici en les altures? Jungle Parc és un recorregut 
acrobàtic forestal exclusivament per a nens de 4 a 11 anys 
tant de manera individual com en grups. Ofereix una àrea 
dissenyada i pensada per als petits aventurers, que inclou 
esport, diversió, aventura en altura, i tot amb la màxima 
seguretat. En total, ofereix més de mig centenar de jocs en 
altura (d’1 m fins a 6 m), dividits en sis circuits de diferents 
nivells i altures. Per a participar, l’altura mínima del nen és 
de 1,05 metres. 

 HORARI: Variables cada mes. Consultar la web. 

 PREU: Nens no residents, 14 €; nens residents, 13 €. 

> JUNGLE PARC
www.jungleparc.es

És el moment de gaudir d’una activitat ideal per a tota la família. 
En ella podran viure una divertida mescla d’esport, aventura i 
naturalesa. Els participants prendran part d’una aventura aèria, 
desplaçant-se amb total seguretat d’arbre en arbre mitjançant 
tirolina, ponts, gronxadors… Disposa a més d’àmplies zones 
verdes per a passar un gran dia. 

 COM ARRIBAR: Autobús, línies 104 i 110B.

 HORARI: Variables cada mes. Consultar la web. 

 PREU: Tiquet Explorador, 19 €; Extrem, 19 €; Pirates, 14 €. 

> KARTING MAGALUF-COMPETITION
www.kartingmagaluf.com

Tot un univers de la competició del motor… en tamany mini.  
Circuit, tallers, botigues, cafeteria. Passa un dia inoblidable i 
aprèn a pilotar per a després competir contra els teus familiars 
o amics. Converteix-te en tot un campió en una trepidant 
jornada que no podràs deixar de repetir. A què esperes per a 
provar-ho? Segur que voldràs repetir.

 HORARI: A l’estiu, del 15 de juny al 15 de setembre, obert 
cada dia, de dilluns a dissabte, de 10 a 22 h, i diumenge, de 12 a 
21 h; des de la setmana de Pasqua fins al 14 de juny i del 16 de 
setembre al 31 d’octubre, cada dia d’11 a 20 h. A l’hivern (de l’1 de 
novembre al 15 de desembre i del 16 de gener a la setmana de 
Pasqua), de dimecres a diumenge, de 10 a 18 h; dilluns i dimarts, 
tancat. Del 15 de desembre al 15 de gener, tancat per vacances. 

 PREU: Nens, des de 22 €; grups, des de 60 €. 

> KATMANDU PARK
www.katmandupark.com

Gaudeix al màxim i viu una experiència diferent amb aquesta 
expedició interactiva per a totes les edats. Està ambientada en 
una mansió tibetana invertida, en la qual pintorescos perso-
natges busquen una llegendària joia. Tecnologia 4D per a viure 
una història immersiva i participativa. Tota una experiència! 

 COM ARRIBAR: Autobús, línies 104, 105, 106 i 107. 

 HORARI: Consultar en la web. 

 PREU: Depèn de la quantitat de les atraccions realitzades 
durant la jornada. 

OCI PROP DE PALMA 
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> MALLORCA FASHION OUTLET
mallorcafashionoutlet.com

El turisme de compres està de moda. A tot just set quilò-
metres de Palma en direcció a Inca es troba el Mallorca 
Fashion Outlet, el millor lloc per a trobar les més destacades 
marques a immillorable preu. Compta amb més de seixanta 
marques de moda de primera fila, que ofereixen durant 
tot l’any uns descomptes d’entre el 30% i el 70%. Aquest 
enclavament és un complet centre comercial que, a més 
de les botigues més atractives, compta amb restaurants, 
cafeteries, cinemes, així com atraccions infantils. Els majors 
poden comprar i els nens gaudir al màxim , tots junts en una 
jornada molt entretinguda. Un dia complet en família prop 
de la capital mallorquina.

 COM ARRIBAR: Amb cotxe, autovia Palma-Inca, quilòmetre 
7,1, sortida 8; servei de taxi. Amb tren, línia directa des de 
Palma i Inca fins a l’estació Es Caulls-Festival Park. 

 HORARI: De 10 a 22 h.

> MARINELAND
www.marineland.es 

És un dels centres d’oci més importants de l’illa de Mallorca. 
Es tracta d’un zoològic especialitzat en el món marí, consi-
derat com un dels millors delfinaris d’Espanya, encara que 
també es poden trobar molts altres animals com a foques, 
taurons, peixos, papagais, lloros i altres animals exòtics. Et 
ve de gust gaudir del millor dels oceans i poder conéixer de 
prop als seus més simpàtics habitants? El parc ofereix també 
diferents experiències en les quals és possible acostar-se o 
fer-se fotos amb diferents animals. Hi ha espectacles diaris 
de lleons marins i dofins a les 12 i a les 16 h, i d’ocells exòtics 
papagais, a les 10:30, 13:30 i 16: 45 h. A més, per a descansar 
després d’un llarg dia de diversió i d’espectacles, el parc 
compta amb serveis de restauració i amb accés directe a una 
de les platges de la costa de Calvià. Un bon bany per a acabar 
amb una jornada inoblidable. 

 COM ARRIBAR: Amb cotxe, autopista d’Andratx, sortida 10. 
Servei de taxis. Amb autobús, des de Palma Centre (Plaça 
Espanya-Estació Intermodal o Avinguda Gabriel Roca-Parc 
del Mar), línies 102, 103, 104, 106, 107 i 111, Palma Nova (104, 
106 i 107), Magaluf (104, 106 i 107), Santa Ponça (104) i 
Paguera (104). 

 HORARI: D’abril a octubre, tots els dies de 9:30 a 18 h. 

 PREU: Adults (d’11 a 65 anys), 26 € (23 € online); nens (de 
5 a 10 anys), 16 € (13 € online); mini (entre 3 i 4 anys), 11 €; 
sènior (+65 anys), 16 €. 

> PARC MUSEU FERROVIARI MALLORCA
www.cfvm.es/vercategoria.php?id=20

Vols conèixer l’apassionant món dels trens? El Parc 
Museu Ferroviari Mallorca, inaugurat recentment, ofereix 
25.000 m² quadrats amb circuit ferroviari a escala i un mu-
seu ferroviari i industrial. Munta en un tren de la teva mida 
i converteix-te en maquinista! En aquest sorprenent espai, 
especial per a nens i famílies, es conserven màquines i 
eines dels antics tallers de la desapareguda estació de Plaça 
d’Espanya de Palma, així com altres peces interessants. A 
més, en ell s’organitzen xerrades, tallers i esdeveniments 
especials. Un museu per a no deixar de sorprendre’s… i 
gaudir a cor què vols. 

 HORARI: Dissabtes, de 10 a 14 h. 

 PREU: Entrada gratuïta. Donatiu de 2,5 € per persona per 
a viatjar als trens a escala. 

> WESTERN WATER PARK MAGALUF
www.westernpark.com

Gaudeix d’un dia refrescant i divertit en aquest parc aquàtic 
especialitzat en nens i famílies. Passa-ho en gran en una 
gran zona infantil especialment dissenyada per als petits 
nedadors. Jocs, zona de descans, tots els serveis… No t’ho 
perdis! 

 COM ARRIBAR: Amb cotxe, autopista Cala Figuera, a 15 
min de Palma; servei de taxi. Amb autobús, des de Palma 
centro (Plaça Espanya-Estació Intermodal o Avinguda 
Gabriel Roca- Parc del Mar), línies 104 i 105, Palma Nova 
(104, 105 i 106), Magaluf (104, 105 i 106), Santa Ponça (104) 
i Peguera (104). 

 HORARI: Maig, juny, setembre i octubre, de 10 a 17 h; juliol 
i agost, de 10 a 18 h. 

 PREU: Adults (des d’11 anys), 30 € (27 € online); nens (de 
5 a 10 anys), 21 € (18 € online); nens (3 a 4 anys), 12 €; jubilats 
(+65 anys), 21 € (18 € online).
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FUNDACIÓ TURISME PALMA 365

c/ Socors, 22 A. 07002, Palma
www.visitpalma.com


