
 

 

 

 Del  embalsament  de  Cúber  a  Sóller  
 

Començarem al pla de Cúber, una amplia vall rodejada de altes muntanyes i una alqueria 
musulmana que esta submergida per les aigües del embassament. Seguirem el nostre 
itinerari per la pista i baixarem a fins a Biniariaix  per els 1.932 escalons que ens esperen per 
camí del barranc de Biniaraix 
 

Duració: 4h 30’                                    Desnivell:  150m pujada 
Nivell: Mitja                                                                         850m baixada 

 

  Camí de l’arxiduc  

 

Un dels itineraris més espectaculars de Mallorca, el seu nom ve de l’Arxiduc Lluís Salvador 
d’Austria, gran enamorat de Mallorca, qui feu construir aquest camí per tal de gaudir d’aquesta 
zona de la Serra de Tramuntana.  
Els miradors que trobarem en aquest itinerari són magnífiques balconades amb vistes a la costa 
nord i a tots els cims dels voltants de Valldemossa. 

 

Duració:  4h 30’                                Desnivell: 440m pujada                            
Nivell: Mitja                                                                  420m baixada 

 Camí   des  pintor 
 

Meravellosa senda costera des de Cala Deià fins Alconàsser passejant per el pintoresc 
llogaret de Llucalcari amb la possibilitat de nadar si el temps ho permet i amb un final a 
escollir entre Sóller o el port de Sóller 
 

Duració:  4 hores                               Desnivell: 200m pujada 
Nival: Mitja                                                             300m baixada 

Excursió 
+ picnic  

Grup Preu Inclou No inclou 

de 4 a 5 148 €/persona 3 Guiatges amb guies nadius y titulats,  3 picnics amb 
productes de la terra, assegurança d’accidents i 
responsabilitat civil i IVA. 

Transport de 6 a 7 110 €/persona 

de 8 a 9  95 €/persona 

Excursió 
+ pensió 
completa 

Grup  Preu Incl ou No incl ou 
de 4 a 5 300 €/persona 3 Guiatges amb guies nadius y titulats, 3 nits amb allotjament 

amb refugis de muntanya en règim de pensió completa 
(excepte el sopar del primer dia), assegurança d’accidents i 
responsabilitat civil i IVA. 

Transport, 
llençols i 
tovalloles 

de 6 a 7 250 €/persona 

de 8 a 9 220 €/persona 

Requisits: Bona condició física per caminar 5 hores superant un desnivell 500m 
Estacions recomanades: Primavera i tardor 
Allotjament: Subjecte a la disponibilitat del refugi 
 

Pack 3 excursions a 

Mallorca  

Escull Aventura se reserva el dret de canviar el lloc de l’activitat per condicions meteorològiques 

adverses o el nivell del participants 

 

  Senderisme 


