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Es rentadors

Infern

Poblat  talaiòtic de S‘Illot

Cala Millor – Porto Cristo Son Carrió Cala Millor – Port Vell – Son Servera Sant Llorenç – “Volta per Infern“

Cala Millor – Cap des Pinar Cala Millor – Artà –  
Canyamel - Coves d’Artà

Cala Millor – Son Servera –  
Artà –  Sant Llorenç

Sortida: Oficina d’informació turística 
de Cala Millor. Av. Badia de Llevant,2. 

Arribada: Oficina d’informació turística 
de Cala Millor. Av. Badia de Llevant,2

Distància:  27,26 Km

Dificultat: baixa

Itinerari: Cala Millor – Sa Coma – S’ Illot 
– Cala Morlanda – Porto Cristo – Camí 
de sa Marineta – Son Carrió – Camí dels 
Molins – Camí de Cas Canonge – Camí 
de Na Gatera – Sa Coma –  Cala Millor

Des del punt de sortida anirem cap a 
Sa Coma seguint les indicacions, per les 
avingudes Baladres i Savines. Sense dei-
xar aquesta avinguda seguirem fins que 
arribem a un stop, a s’ Illot.

Girant a l’esquerra hi trobarem el Poblat 
Talaiòtic de s’ Illot, una de les restes ar-
queològiques més importants de l’illa. 
És accessible i la seva visita inclou el Cen-
tre de Visitants que ens ajudarà a la seva 
interpretació.

Tornant a l’ avinguda Savines, creuarem 
el torrent de Can Amer, que divideix els 
municipis de Manacor i Sant Llorenç, i 
seguirem en direcció a Cala Morlanda 
– Porto Cristo. Des d’aquest petit nucli 
turístic seguirem per la carretera en di-
recció a Porto Cristo i enllaçarem amb el 
vial per bicicletes que va des de la car-
retera (PMV–4023) fins al mateix poble. 

Porto Cristo és famós pel seu port na-
tural i les coves que es poden visitar els 
360 dies de l’any.  Arribarem en davalla-
da al port per gaudir de la seva vista pri-
vilegiada. Per tornar a la ruta, haurem de 
sortir del nucli en direcció a Manacor fins 
a la rotonda de la carretera Porto Cristo 
– Manacor (PM–420).

Des d’ aquí seguirem per la carretera 
amb molta precaució i girarem a la dre-
ta, a la següent rotonda, pel camí de Sa 
Marineta. Aquest camí d’uns 6 quilòme-
tres ens portarà, després de creuar sa 
camada de Sa Gruta, fins a la carretera 
de Son Carrió – Manacor (PMV–4021). 
En aquest creuers girem a la dreta i a 
poc més d’un  quilòmetre trobarem Son 
Carrió. 

En aquest poble d’interior de Mallorca 
cal fer un descans, es pot visitar l’esglé-
sia i gaudir dels productes típics de la 
zona: coca d’albercoc,  verdura, i  tram-
pó. Una vegada reposats podem seguir 
la ruta de tornada a Cala Millor. 

Sortirem del poble i agafarem el camí de 
l’ esquerre, indicat amb el  nom de camí 
dels Molins, a uns 500 metres. Després 
d’ algunes pujades i baixades, a 3 quilò-
metres, girarem a la dreta, pel camí ano-
menat de Cas Canonge. En aquest punt 
haurem de travessar la carretera de Sa 
Torre Nova, que duu a Cala Millor i seguir 
pel camí de Na Gatera, a 200 metres, a la 
dreta. El camí està sense asfaltar i hem d’ 
extremar les precaucions. Sense desviar 
– nos arribarem a la carretera de Porto 
Cristo – Son Servera, la travessarem i 
seguirem pel camí de la dreta al costat 
d’uns apartaments. Aquest camí connec-
ta amb el carrer Alzina i amb l’ Avinguda 
Savines, a sa Coma. Des d’aquí només cal 
tornar al punt de partida a Cala Millor 
tot seguint les indicacions que trobareu 
dintre del nucli turístic.

Sortida: Oficina d’ Informació Turísti-
ca de Cala Millor (Plaça Eureka) 

Arribada: Oficina Información Turís-
tica Cala Millor (Plaza Eureka)

Distància: 16,45 km

Dificultat: baixa

Itinerari: Cala Millor – Costa dels 
Pins – Cap des Pinar – Cala Millor

Des del punt de sortida segueixi pel 
carril bici, que transcorre pel Passeig 
Marítim de Cala Millor, fins a Costa 
dels Pins. Durant el recorregut pas-
sarà pel Port de Cala Bona, lloc em-
blemàtic i característic per les seves 
embarcacions de pescadors i la gran 
oferta de restauració. Al poc temps, 
trobarà a la dreta un nucli de xalets 
anomenat Port Verd, podent con-
templar des d’ allà unes precioses 
vistes de la costa.

Aproximadament 1 km després, con-
tinueu per la carretera (un cop finalit-
zat el carril bici) i entrarà a la zona de 
la Costa dels Pins, on a la seva dreta 
hi ha la platja de Sa Marjal i passats 

uns metres més, a la seva esquerra, el 
Club de Golf Son Servera.

Segueixi tot recte per l’ Avinguda 
del Pinar, deixant l’ hotel Golf Punta 
Rotja a la seva dreta, on la carretera 
comença la seva ascensió.

En arribar al final de la mateixa, tro-
barà el Mirador Cap des Pinar, un 
lloc emblemàtic i molt visitat per les 
vistes que regala. Avui en dia mostra 
centenars de cadenats a la seva ba-
rana. Un pacte d’amor, un cadenat i 
la clau que és llançada al mar com a 
símbol d’eternitat.

Al seu retorn, entri al Port de Cala 
Bona, on podrà descansar des d’una 
de les moltes terrasses i gaudir de 
l’ambient mariner.

Torneu pel carril bici al punt de par-
tida.

Visites d’interès:

• Mirador del Cap des Pinar

• Port de Cala Bona

Sortida: Oficina d’informació 
turística de Cala Millor. Av. Badia de 
Llevant,2

Arribada: Oficina d’informació 
turística de Cala Millor. Av. Badia de 
Llevant,2

Distància:  16,64 km

Dificultat: baixa

Itinerari: Cala Millor – Sa Coma – 
s’Illot – Son Carrió – Cala Millor

Des del punt de sortida ens dirigirem 
cap al nucli de Sa Coma seguint les 
indicacions. A l’ av. de Ses Palmeres 
girarem a l’ esquerre, i tot seguit a 
la dreta per l’ av. de ses Savines fins 
a l’ stop, ja dins el nucli de s’ Illot. Gi-
rant a l’esquerra hi trobareu el Poblat 
Talaiòtic de s’ Illot, una de les restes 
arqueològiques més importants de 
l’illa. És accessible i la seva visita in-
clou el Centre de Visitants que ens 
ajudarà a la seva interpretació.

Per tornar a l’ itinerari, des de l’ stop, 
girarem a la dreta fins a la rotonda 
amb la carretera Son Servera – Por-

to Cristo (PMV–4023), i seguirem en 
direcció a Son Carrió (PMV–4021). 
És una carretera amb molts de re-
volts i alguns desnivells pronunciats. 
El paisatge que descobrim és el dels 
conreus de secà, ametllers, figueres, 
garrovers i, al fons, el poble de Son 
Carrió, al qual entrarem sense adonar 
– nos.

Ara és el moment de fer un descans, 
aprofitar per gaudir de la visita a l’es-
glésia de Sant Miquel i tastar les es-
pecialitats en rebosteria mallorquina 
dels forns del poble: coques, ensaï-
mades, panades i cocarrois.

Des de Son Carrió l’ itinerari segueix 
cap a la costa pel camí de Sa Torre 
Nova. És una carretera molt transita-
da per qual cosa s’ha de tenir molta 
precaució.

En arribar a la rotonda veurem ja el 
perfil dels hotels de Cala Millor i Sa 
Coma, girarem a l’ esquerre i tot se-
guit baixarem pel camí de Son Moro 
fins a retornar al nostre punt de sor-
tida.

Sortida: Oficina d’informació turísti-
ca de Cala Millor. Plaça Eureka, s/n.

Arribada: Oficina d’informació turís-
tica de Cala Millor. Plaça Eureka, s/n.

Distància: 43,95 km

Dificultat: mitjana

Itinerari: Cala Millor – Son Servera – 
Artà – Canyamel – Son Servera – Cala 
Millor.

Des del punt de sortida pujarem per 
l’ av. Joan Servera Camps fins a la 
sortida de Cala Millor pel circuit ci-
cloturístic. A la segona rotonda ens 
dirigirem en direcció a Capdepera 
– Artà per la circumval·lació, fins a 
la carretera PM–404 i a la següent 
rotonda girarem a l’ esquerre en di-
recció a Artà (PM–4041), passarem 
per la finca d’ Es Rafalet tot i notant 
la pujada pronunciada d’aquest tram. 
Al cap d’una estona veurem la imatge 
medieval d’Artà, on destaca l’Església 
i el Santuari de Sant Salvador, situat al 
punt més alt del poble. Un cop a Artà, 
podem anar al centre del poble a fer 
un descans o visitar, entre d’altres, el 
Museu Regional d’ Artà, o el Poblat 
Talaòtic de Ses Païsses. 

De nou a la carretera principal gira-
rem en direcció Canyamel (PM–4042) 
i en arribar a la rotonda amb la car-
retera de Son Servera – Cala Rajada 
(PM–404) seguirem recte per la car-
retera fins al nucli de Canyamel. Ben 
aviat trobarem la Torre de Canyamel, 
edificació del segle XIII de funció de-
fensiva, que caldrà visitar.  Arribarem 

fins a la platja seguint les indicacions 
i travessarem pel pontet, tot i tenint 
cura dels vianants. Una vegada a l’al-
tre costat del torrent seguirem costa 
amunt, a la dreta, fins a les Coves d’ 
Artà, des d’ on es pot gaudir d’una 
meravellosa vista del mar i els penya 
– segats. Seguint amb la ruta, tor-
narem enrere però seguirem per la 
carretera PM–4042, passant per les 
instal·lacions de golf de Canyamel, i 
fins a trobar de nou la rotonda de la 
carretera de Capdepera (PM–404). 
Girarem en direcció a Son Servera, 
continuarem per la carretera i puja-
rem pel Coll dels Vidriers (120m)  – si 
no es vol pujar es pot passar pel túnel 
– . Des de d’alt del coll es pot gaudir 
d’una bona panoràmica dels pobles 
de Capdepera i Son Servera. Torna-
rem a Cala Millor per la circumval·
lació de Son Servera.

Llocs d’interès a visitar:

• A Son Servera: Esglèsia Nova i es-
glésia de Sant Joan Baptista

• Artà: Santuari de Sant Salvador, 
Església Parroquial de la Transfigu-
ració del Senyor, Museu Regional, 
Poblat Talaiòtic Ses Païses

• Canyamel: Torre de Canyamel, 
Platja i centre d’interpretació de 
l’estany de Canyamel

• Coves d’Artà

Sortida: Oficina d’ Informació Turísti-
ca de Cala Millor (Plaza Eureka)

Arribada: Oficina d’ Informació Tu-
rística de Cala Millor (Plaza Eureka)

Distancia: 11,85 Km.

Dificultat: baixa

Itinerari: Cala Millor – Port Vell – Son 
Servera – Cala Millor

Des del punt de sortida segueixi pel 
carril bici, que transcorre pel Passeig 
Marítim de Cala Millor fins a la Costa 
dels Pins. Durant el recorregut pas-
sarà pel Port de Cala Bona, lloc em-
blemàtic i característic per les seves 
embarcacions de pescadors i la gran 
oferta de restauració. Al poc temps, 
trobarà a la dreta un nucli de xalets 
anomenat Port Verd, urbanització 
de caràcter mallorquí, i passats uns 
metres passarà pel Port Vell, zona tu-
rística amb una petita platja rocosa i 
preciosos tamarells.

Aproximadament a 1 km, un cop fi-
nalitzat el carril bici i a l’ arribar a una 
cruïlla, gireu a l’ esquerra cap a Son 

Servera (PMV–4032). La carretera, de 
lleuger nivell ascendent, li permetrà 
gaudir d’un bonic paisatge d’oliveres 
i des d’ on ja podrà veure el poble de 
Son Servera. Arribarà a un pont on 
una senyal li indicarà la direcció cap a 
Son Servera, gireu a l’esquerra (PMV–
4034) i segueixi aquest camí una mica 
estret, que el conduirà fins al poble.

Son Servera és una localitat d’interior 
a la qual pertany part de Cala Millor, 
a més de Cala Bona i Costa dels Pins. 
Seguiu les indicacions per arribar al 
centre del poble on trobarà l’esglé-
sia, l’ajuntament i bars típics, així com 
el mercat setmanal els divendres al 
matí. La tornada a Cala Millor serà pel 
carril bici, que inicia el recorregut a 
l’avinguda Constitució, al costat de l’ 
Oficina d’ Informació de Son Servera.

Visites d’interès:

• Església Nova

• Església de Sant Joan Baptista

• Escultura “Pastoret”

• Mercat setmanal els divendres, tot 
l’any.

Sortida: Oficina d’informació 
turística de Cala Millor. Av. Badia de 
Llevant,2

Arribada: Oficina d’informació 
turística de Cala Millor. Av. Badia de 
Llevant,2.

Distància: 43,72 km

Dificultat: mitjana

Itinerari: Cala Millor – Son Servera – 
Artà – Sant Llorenç – Cala Millor.

Aquest itinerari en bicicleta es pre-
senta com una ruta complementària 
a les rutes d’ Artà (Canyamel) i de 
Sant Llorenç (volta per Infern), i es 
pot combinar amb qualsevol de les 
dues per tal d’allargar el recorregut i 
gaudir d’una volta més llarga.

 Des del punt de sortida ens dirigirem 
cap a Son Servera per la carretera 
PMV–4023, passarem pel centre del 
poble i ens dirigirem cap als afores en 
direcció a Palma o Manacor. A la ro-
tonda amb la carretera en direcció a 
Capdepera (PM–404), ens desviarem 
cap a Artà per la coneguda com a car-
retera dels “rentadors” (PMV–4031), 
en menció als rentadors públics i 
abeurador d’animals d’antany. La 
carretera transcorre amb algunes pu-
jades accentuades i corbes tancades. 
Connectarem amb la carretera d’ Artà 
a Sant Llorenç (Ma – 15), des d’ on es 
pot veure el Morro den Ferrutx i el 
poble d’ Artà, on podrem gaudir d’un 
descans ben merescut a la plaça del 
poble o fer algunes visites recoma-
nades.

Tornant a la ruta, seguirem per la 
carretera en direcció a Can Picafort i 
ben aviat ens desviarem pel camí de 

Carrossa o de Sos Fulles (Ma – 3334) 
que ens durà fins a Sant Llorenç. L’as-
falt, en aquest punt en troba en mal 
estat, per la qual cosa demanem mol-
ta precaució. Continuarem pel camí, 
passant per s’ Hort de sa Begura i 
seguint el camí de Ses Planes, a l’ es-
querre, coincidint amb la ruta de Sant 
Llorenç. 

Una vegada dins del poble hem d’ar-
ribar a la carretera d’ Artà i a 400 me-
tres agafarem la camada de la dreta 
que ens durà fins al carrer del Pou. 
Girarem a l’ esquerre pel camí de Son 
Vives, la possessió que veurem de 
seguida a la dreta dalt d’ una petita 
elevació. La passarem i al proper cre-
uers, amb un senyal de “cediu el pas”, 
girarem a la dreta fins a la carretera 
de Son Servera a Sant Llorenç (PM–
403). Hem d’ anar amb molta pre-
caució, travessar la carretera i seguir 
pel camí que es troba al bell davant 
nostre, el camí de Ses Talaies. Aquest 
camí és un camí asfaltat que trans-
corre entre conreus i la possessió del 
mateix nom, i que ens conduirà fins a 
Son Carrió. 

Des d’aquí només caldrà seguir per la 
carretera de Sa Torre Nova, que ens 
portarà de retorn a Cala Millor.

Visites d’ interès:

• A Son Servera: Esglèsia Nova i es-
glésia de Sant Joan Baptista

• Artà: Santuari de Sant Salvador, 
Església Parroquial de la Transfigu-
ració del Senyor, Museu Regional, 
Poblat Talaiòtic Ses Païses

• A Sant Llorenç: Església Parroquial, 
Pou Vell, estació del ferrocarril.

• A Son Carrió: Església de Sant Mi-
quel, estació del ferrocarril.

Sortida: Oficina d’informació 
turística de Cala Millor. Av. Badia de 
Llevant,2

Arribada: Oficina d’informació 
turística de Cala Millor. Av. Badia de 
Llevant,2

Distància: 47,30 km

Dificultat: mitjana

Itinerari: Cala Millor – Son Carrió 
(per Sa Torre Nova) – Sant Llorenç –  
Volta per Infern – Sant Llorenç – Son 
Carrió (pel camí de Son Vives i el de 
Ses Talaies) – Cala Millor.

Des del punt de sortida ens dirigirem 
fins a Son Carrió per la carretera de Sa 
Torre Nova, que trobarem sortint de 
Cala Millor a l’ esquerre, en direcció a 
Porto Cristo.

Des Son Carrió, seguirem per la carre-
tera en direcció a Sant Llorenç (PMV–
4021), i girarem pel camí de Son Ber-
ga, que ens queda a la dreta, aquest 
camí ens portarà a la carretera que 
arriba a Sant Llorenç (PMV–4022). 
Entrarem a dins el poble per davall el 
pont des tren i girarem, després d’ un 
stop, a l’ esquerra, en direcció a Ma-
nacor.  Agafarem el carrer en direcció 
a Artà pel carrer central del poble i a 
400 metres a l’ esquerra, trobarem el 
camí que ens durà a fer la volta per 
Infern, indicat com Camí de Calicant 
PMV–3323.

Sense deixar el camí principal, passa-
rem pel creuers de Calicant, seguirem 
en direcció nord, i enllaçarem amb el 
camí de Sos Ferrers, després d’un tros 
de camí en mal estat. 

Anirem trobant indicacions de les 
possessions, antigues explotacions 
agrícoles,  i dels agroturismes: Ses 
Bit·les, Sa Talaia, Es Pou, Sa Carbone-
ra, i al km. 25,8 trobarem un nou cre-
uers (PMV–2034). Hem de seguir el 
camí de la dreta, pel camí de Ses Pla-
nes i Sa Begura. Seguirem fins a Sant 
Llorenç sense desviar – nos del camí.

Una vegada dins del poble hem d’ar-
ribar a la carretera d’ Artà i a 400 me-
tres agafarem la camada de la dreta 
que ens durà fins al carrer del Pou. 
Girarem a l’ esquerra pel camí de 
Son Vives, la possessió que veurem 
de seguida a la dreta dalt d’ una pe-
tita elevació. La passarem i al proper 
creuers, amb un senyal de “cediu el 
pas”, al km. 37 de la ruta, girarem a 
la dreta fins a la carretera de Son Ser-
vera a Sant Llorenç (PM–403). Hem d’ 
anar amb molta precaució, travessar 
la carretera i seguir pel camí que es 
troba al bell davant nostre, el camí de 
Ses Talaies. Aquest camí és un camí 
asfaltat que transcorre entre conreus 
i la possessió del mateix nom que, 
després d’algunes ziga – zagues ens 
conduirà fins a Son Carrió. Des d’aquí 
només caldrà seguir per la carretera 
de Sa Torre Nova, que ja hem fet al 
començament de la ruta i que ens 
portarà de retorn a Cala Millor.

Els punt d’interès al poble són els 
següents:

• ANEI de Calicant i Muntanyes d’ 
Artà

• Estació de Sant Llorenç

• Pou Vell

• Església Parroquial

• Casa Natal de Salvador Galmés

• Molí d’en Gras

RUTES EN 
BICICLETA

TELÈFONS D’ INTERÉS
Emergències    112
Policia Local Sant Llorenç 092 / +34 971810601
Policia Local Son Servera 092 / +34 971814076
Tele – taxi Cala Millor  +34 971586969 (24h)
RadioTaxi Cala Millor  +34 971562556 (24h)
Bus (www.tib.org) +34 971177777

Cala Millor (Sant Llorenç)
Oficina municipal d’ informació turística
Av. Badia de Llevant, 2
07560 Cala Millor
Tel.: +34 971585409
Email: omitcm@santllorenc.es

Cala Millor (Son Servera)
Oficina municipal d’ informació turística
Plaça Eureka, s/n
07560 Cala Millor
Tel.: +34 971585864
Email: turisme.ss@sonservera.es

Més info:
www.sonservera.es
www.visitsantllorenc.com
www.wikiloc.com

RECOMANACIONS
• Els itineraris descrits no són d’ ús exclusiu per 

a cicloturistes

• Faci ús sempre del casc

• Faci ús de protecció solar

• Observi la senyalització i respecti les normes 
de circulació

• Respecti l’entorn natural, la flora i fauna del 
recorregut

• No tiri fems ni deixalles al llarg del recorregut

• Porti equipament adequat a les condicions 
meteorològiques i de llum, i aigua abundant

• Les rutes descrites són aptes per a bicicletes 
tipus mountain bike o de passeig
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Llegenda / Leyenda / Legend / Legende

Cala Millor - Porto Cristo

Son Carrió

Cala Millor - Port Vell - Son Servera

Sant Llorenç - Vol ta per Infern

Cala Millor - Cap des Pinar

Cala Millor - Artà - Canyamel - Coves d'Artà

Cala Millor - Son Servera - Artà - Sant Llorenç
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