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El Camí de cavalls 100% 
 Allotjament i logística
 Evitar l’asfalt
 Mapa interactiu
 Una alternativa a tenir en compte

Camí de Cavalls essencial  
     Les millors 7 etapes.  
      Ideal per fer el millor del Camí  
      de Cavalls en només 7 dies.

ETAPA DE MOSTRA
7. Cala Morell - Ciutadella MAÓ

ES MERCADAL

CALA MORELL

CIUTADELLA        Toca el DIA que vulguis per  
veure els detalls de l’etapa

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

DIA 8
DIA 9

DIA 10

DIA 11

DIA 12

Toca el mapa sempre que vulguis 
tornar a aquest mapa interactiu 
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Cala Morell  
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DIA 7



El Camí de Cavalls és un sender històric que dóna la volta a Menorca, 
inclòs dins les rutes de gran recorregut europees sota la referència 
GR223.

La longitud del camí de Cavalls és de 185 km, dels quals 58 km són 
d’asfalt. Està perfectament senyalitzat amb pilones de fusta molt visi-
bles cada pocs metres, seguint tot el seu recorregut, cosa que et per-
met fer-lo sense mapa, ni una descripció precisa de la ruta. El sender 
està distribuït en 20 etapes i durant el seu recorregut no hi ha cap mena 
d’allotjament especial per poder pernoctar entre etapa i etapa. Per poder 
fer el camí de Cavalls com una travessa i no fer vivac, s’han d’utilitzar 
els allotjaments turístics de les urbanitzacions que vas trobant pel camí, 
així com altres serveis que necessitaràs per proveïr-te d’aigua i menjar 
(restaurants, supermercats, etc).

Aquesta guia et planteja la manera de fer la totalitat del sender amb 
12 dies (amb jornades de 15,4 km de mitjana), dissenyant les etapes 
segons els allotjaments i la logística necessaria en els casos que no hi 
hagi llocs on dormir. Al final trobaràs un mapa amb les 7 millors etapes 
per si vols fer només els millors trams del camí de Cavalls només amb 
una setmana.

ALLOTJAMENT I LOGÍSTICA

En els punts on hi hagi allotjament, es detallen algunes suggerències 
i recomanacions, ja siguin hotels, hostals o albergs. Però has de tenir 
present que el tram de la costa nord entre cala Tirant i cala Morell (33,5 

km) no hi ha cap allotjament, ni serveis per comprar menjar i aigua, a 
excepció d’un restaurant a la platja de Binimel·là (obert només en tem-
porada turística). Tampoc hi ha cap punt on puguis utilitzar el transport 
públic per dirigir-te a algún nucli urbà. Aquest tram és el més salvatge 
i espectacular de tot el recorregut i no és recomanable fer-lo amb una 
sola jornada. Això vol dir que hauràs de contractar algún tipus de servei 
logístic que et vingui a buscar al final de les jornades i et porti a l’allotja-
ment que hagis reservat previament.

EVITAR L’ASFALT

A aquesta guia també hi trobaràs indicat la manera d’evitar molts dels 
trams d’asfalt. Alguns d’ells són inevitables, però n’hi ha molts que comu-
niquen urbanitzacions i, durant la temporada turística, és possible fer-los 
am transport públic. En aquests casos s’indica la línia de bus i un enllaç 
on pots consultar la temporada de circulació, els horaris i la freqüència 
dels autobusos.

MAPA INTERACTIU

A cada etapa hi veuràs un botó enllaçat a un mapa interactiu on hi tro-
baràs marcat, en diferents capes, el traçat de les jornades, els trams d’as-
falt i alguns camins alternatius, dreceres o accessos als allotjaments 
recomanats. També hi trobaràs les parades de bus més indicades per 
poder saltar-te els trams d’asfalt i, en una capa a part, podràs consultar 
el traçat de les 20 etapes oficials del camí de Cavalls.

    

Camí de Cavalls 100%

http://www.descobreixmenorca.com/cami-de-cavalls/


Cala Morell - Ciutadella
15,1 km - 4 hores, 30 minuts

Dia 7

5 Punta Nati

Toca el mapa 
sempre que vulguis 

tornar a l’índex



    

DIA 7  Cala Morell - Ciutadella
17,5 km (4,9 km d’asfalt) | 5 hores 30 min 

CALA MORELL

FAR DE PUNTA NATI

CIUTADELLA

-------------   Sender
--------   Asfalt
--------   Accessos
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VEURE EL MAPA A 
GOOGLE MAPS
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https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=es&mid=1VPo5J43JabG1bE8p9IUbtBYyc44&ll=40.02297672561424%2C3.836257584584473&z=13


Aquesta jornada inclou dues etapes oficials del camí de Cavalls:
Etapa 9: cala Morell - Punta Nati (7 km - 2 h, 30 min)
Etapa 10: Punta Nati - Ciutadella (10,5 km - 3 h)

La jornada 7 de la travessa pel camí de Cavalls transcorre pel que es 
coneix com la Menorca seca, caracteritzada per l’escassa vegetació i 
les interminables fileres de paret seca interrompudes per les nombro-
ses barraques de bestiar (o ponts de bens), on els ramats es refugien 
de les inclemències del temps. És un paisatge modelat per la influència 
del vent de tramuntana i el recorregut és pla i rocós, amb l’atractiu dels 
majestuosos penya-segats de punta Nati.

Passaràs a prop del far de punta Nati, punt d’inici i final de les dues eta-
pes oficals del camí de Cavalls d’aquesta jornada. Si t’hi vols acostar 
hauràs de desviar-te 600 m (10 minuts) per la carretera que hi condueix 
i tornar enrera per recuperar el recorregut.

Un cop passat el far, i després de caminar 5 km, la fotogènica formació 
rocosa del pont d’en Gil et marcarà l’inici del tram d’asfalt d’uns 5 km que 
hauràs de recorrer fins a arribar a Ciutadella, el final de l’etapa. 

TRANSPORT PÚBLIC

Pots fer bona part d’aquest tram d’asfalt amb la línia de bus 61, gràcies 
a la parada de la urbanització de Cales Piques que trobaràs seguint el 
camí de Cavalls 1 km després de passar el pont d’en Gil.

Consulta temporada, horaris i freqüència de la línia de bus 61.

ALLOTJAMENT A CIUTADELLA

L’oferta d’allotjament a Ciutadella és molt àmplia i pots trobar una va-
riada oferta d’hostals, hotels, apartaments i un alberg.

Buscar allotjaments a Ciutadella 
Hostals | Hotels | Apartaments | Tot

De tota manera val la pena apuntar algunes recomanacions:

L’Hostal Paris és un dels més econòmics. Obert del 15 de maig a finals 
d’octubre. Estància mínima d’una nit, excepte l’agost i per Sant Joan.

Hotel Platja Gran està a tocar el recorregut del camí de Cavalls i molt a 
prop del centre de Ciutadella. Si agafes la línia de bus 61 a Cales Piques, 
et deixarà allà mateix. Obert de maig a octubre. 

També et pot interessar l’alberg Sa Vinyeta, el qual es troba molt a prop 
del traçat del camí de Cavalls.Telèfon: 971 356 050. Més informació.

    

DIA 7  Cala Morell - Ciutadella
17,5 km (4,9 km d’asfalt) | 5 hores 30 min 

1 Pont d’en Gil

http://www.descobreixmenorca.com/cami-de-cavalls/cala-morell-punta-nati-2/
http://www.descobreixmenorca.com/cami-de-cavalls/punta-nati-ciutadella/
http://www.descobreixmenorca.com/fars/far-de-punta-nati/
https://menorca.tib.org/portal/autobus/linia/61
https://menorca.tib.org/portal/autobus/linia/61
https://www.booking.com/searchresults.ca.html?aid=376167&sid=2315f4b0dca74b098bb416025e714ebe&checkin_month=4&checkin_monthday=28&checkin_year=2017&checkout_month=4&checkout_monthday=29&checkout_year=2017&city=-390716&class_interval=1&dest_id=-378237&dest_type=city&dtdisc=0&group_adults=2&group_children=0&hlrd=0&hyb_red=0&inac=0&label_click=undef&mcs=0&mih=0&nha_red=0&no_rooms=1&postcard=0&redirected_from_city=0&redirected_from_landmark=0&redirected_from_region=0&room1=A%2CA&sb_price_type=total&search_pageview_id=6b9c3ea19250023a&src=searchresults&ss=Ciutadella&ss_all=0&ssb=empty&sshis=0&ssne_untouched=Ma%C3%B3&nflt=ht_id%3D216%3B&lsf=ht_id%7C216%7C4&unchecked_filter=hoteltype
https://www.booking.com/searchresults.ca.html?aid=376167&sid=2315f4b0dca74b098bb416025e714ebe&checkin_month=4&checkin_monthday=28&checkin_year=2017&checkout_month=4&checkout_monthday=29&checkout_year=2017&city=-390716&class_interval=1&clear_ht_id=1&dest_id=-378237&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hlrd=0&label_click=undef&mcs=0&mih=0&no_rooms=1&raw_dest_type=city&room1=A%2CA&sb_price_type=total&src=searchresults&ss=Ciutadella&ssb=empty&ssne_untouched=Ma%C3%B3&nflt=ht_id%3D204%3B&lsf=ht_id%7C204%7C18&unchecked_filter=hoteltype
https://www.booking.com/searchresults.ca.html?aid=376167&sid=2315f4b0dca74b098bb416025e714ebe&checkin_month=4&checkin_monthday=28&checkin_year=2017&checkout_month=4&checkout_monthday=29&checkout_year=2017&city=-390716&class_interval=1&clear_ht_id=1&clear_ht_id=1&dest_id=-378237&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hlrd=0&label_click=undef&mcs=0&mih=0&no_rooms=1&raw_dest_type=city&room1=A%2CA&sb_price_type=total&src=searchresults&ss=Ciutadella&ssb=empty&ssne_untouched=Ma%C3%B3&nflt=ht_id%3D201%3B&lsf=ht_id%7C201%7C11&unchecked_filter=hoteltype
https://www.booking.com/searchresults.ca.html?aid=376167&lang=ca&sid=2315f4b0dca74b098bb416025e714ebe&sb=1&src=searchresults&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fsearchresults.ca.html%3Faid%3D376167%3Bsid%3D2315f4b0dca74b098bb416025e714ebe%3Bcheckin_month%3D4%3Bcheckin_monthday%3D28%3Bcheckin_year%3D2017%3Bcheckout_month%3D4%3Bcheckout_monthday%3D29%3Bcheckout_year%3D2017%3Bcity%3D900049100%3Bclass_interval%3D1%3Bdest_id%3D-390716%3Bdest_type%3Dcity%3Bdtdisc%3D0%3Bgroup_adults%3D2%3Bgroup_children%3D0%3Bhlrd%3D0%3Bhyb_red%3D0%3Binac%3D0%3Blabel_click%3Dundef%3Bmcs%3D0%3Bmih%3D0%3Bnha_red%3D0%3Bno_rooms%3D1%3Boffset%3D0%3Bpostcard%3D0%3Bredirected_from_city%3D0%3Bredirected_from_landmark%3D0%3Bredirected_from_region%3D0%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsearch_pageview_id%3Df0553e95e8530240%3Bsrc%3Dsearchresults%3Bsrc_elem%3Dsb%3Bss%3DMa%25C3%25B3%3Bss_all%3D0%3Bssb%3Dempty%3Bsshis%3D0%3Bssne_untouched%3DAgroturismo%2520Sa%2520Torre%2520Blanca%26%3B&ss=Ciutadella&ssne=Ma%C3%B3&ssne_untouched=Ma%C3%B3&city=-390716&checkin_monthday=28&checkin_month=4&checkin_year=2017&checkout_monthday=29&checkout_month=4&checkout_year=2017&room1=A%2CA&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0&ss_raw=Ciutadella&dest_id=&dest_type=&search_pageview_id=6b9c3ea19250023a&search_selected=false&track_sssu=1
https://www.booking.com/hotel/es/hostal-paris-ciutadella.ca.html?aid=376167;sid=2315f4b0dca74b098bb416025e714ebe;dest_id=-378237;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=ee12d78c927fd5044501c5d74702e56fefcd5c44X1;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/es/platja-gran.ca.html?aid=376167;sid=2315f4b0dca74b098bb416025e714ebe;dest_id=-378237;dest_type=city;group_adults=2;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=bd14782b9df4cba250e535bbc1901786e5338951X1;type=total;ucfs=1;=;lang=ca;lang_click=other;cdl=es
http://injovemenorca.es/ca/espais/visita-alberg-vinyeta
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VULL LA GUIA

NO ET PERDIS 
TOTES LES ETAPES PER FER  

EL CAMÍ DE CAVALLS
✔  Disseny de la travessa en 12 dies
✔  Tota la informació actualitzada sobre allotjaments, transport i logística
✔  Mapa interactiu amb totes les etapes, quilometratge, serveis, etc.
✔  Amb els trams d‘asfalt indicats i les alternatives per evitar-los amb transport públic

M E N O R C A

http://selz.co/4kcYsCxqz

