ITINERARI
DE SA VINYA

PUNTS D’INTERPRETACIÓ DE
L’ITINERARI DE SA VINYA

Finca Pública Galatzó

Ses Cases

Graner del delme

Es Tramuntanal

Font des Obis

Pedres de
s’Argolla

Panoràmica

Conjunt de Sa Vinya
Era i forn de pa

Jaciment de
s’Argolla
C/ Es Capdellà a Galilea Km 2.2
Tel: 971130577
medioambiente@calvia.com
www.pluscalvia.com
Horari d’accés a la Finca
07:00-19:00 de l’1 d’abril al 30 de setembre
08:00-17:00 de l’1 d’octubre al 31 de març
Horari d’accés a les Cases
09:30-14:30 dies laborables
10:00-17:00 dies festius

Finca Pública Galatzó

ITINERARI DE SA VINYA
Itinerari situat al sud-oest de la Finca Galatzó, que
uneix les cases de la possessió amb una antiga zona
d’explotació agrícola denominada sa Vinya que limita
amb la veïna finca de s’Alqueria.

Cases de Galatzó

Aquesta ruta d’anada i tornada, de poc més de 8 km,
s’inicia al pàrquing de la Finca, està molt ben senyalitzada, és bona de fer i apta per a tots els públics.
L’itinerari transcorre per zones d’explotació agrícola
típiques d’una possessió de muntanya i hi podem observar exemples de conjunts etnogràfics relacionats
amb l’explotació agrària, ramadera i forestal, sobretot
a l’entorn dels conjunts d’es Tramuntanal, la Font des
Obis i sa Vinya, on trobam marjades, sistemes hidràulics, carboneres, casetes de pagès i fins i tot un forn
de pa. Destaca també la presència en aquest recorregut de tres jaciments arqueològics d’època talaiòtica,
que reflecteixen les diferents estratègies d’ocupació
del territori en aquest període. Igualment, hi podem
gaudir de la fauna i la flora característiques de la Serra
de Tramuntana, de les quals cal ressaltar la presència
de cabres mallorquines i d’àguiles calçades, mentre
es recorren alzinars, pinedes i estepes.
La ruta finalitza en una cota de 425 metres, capçalera
de la vall que, presidida pel puig de sa Panada, dirigeix la vista a les zones de cultiu de la possessió. En
aquest punt, es pot contemplar la Serra de Tramuntana, amb els cims del puig de Galatzó i la mola de
s’Esclop, que flanquegen la vall de Galatzó.

GR-221

P

Duració: 2h 20’
Distància: 8,4 Km
Desnivell: 327 m
Tipus de recorregut: circular
Dificultat: fàcil
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