




L’illa de Formentera és la més petita de les Illes Balears, arxipèlag situat a mitjan camí entre la costa del sud-oest de la 

península Ibèrica i Alger. Es tracta d’una destinació únicament accessible per mar, fet que, amb els anys, li ha donat un valor 

afegit i un caràcter especial: és un lloc tranquil, lleument urbanitzat i amb un gran paisatge per gaudir que alterna bosc 

mediterrani amb espectaculars sistemes dunars. Les llargues platges d’arena blanca es barregen amb els majestuosos 

penya-segats de la Mola i el cap de Barbaria, i les formacions rocoses a la costa de ponent i llevant enamoren amb els seus 

racons:racons: coves, arcs, torres de defensa i indrets farcits de llegendes, històries de pirates i anècdotes sobre els hippys que van 

arribar a l’illa a mitjan dels anys seixanta.

El caiac, “bot del caçador” en llengua inuit, és una disciplina de navegació d’uns 4.000 anys d’antiguitat i d’origen esquimal 

que ha anat evolucionant amb el pas del temps fins a convertir-se en un esport practicat per milions de persones arreu del 

món. Els caiacs van ser dissenyats en el seu moment per ser estables fins i tot en les situacions més complicades, fet que 

permetia als caçadors i pescadors obtenir el seu aliment travessant les fredes aigües dels mars del nord amb les majors 

garanties possibles de tornar a casa després de cada sortida. És, per tant, un esport perfecte per iniciar-se en la mar, i permet 

queque cada practicant evolucioni amb la màxima seguretat fins al nivell que es proposi. També és ideal per a aquells viatgers 

que desitgin conèixer el litoral des d’un punt de vista proper i diferent.































És molt important que quan naveguem sense cap embarcació de suport (és a dir, sense un grup que vagi amb guia) 

tenguem molt presents els següents aspectes:

· Cal conèixer la previsió meteorològica. La mateixa escola ens ha de donar la previsió i recomanar-nos quins 

són les millors zones per a la navegació segons el vent i l’onatge.

· Hem d’avisar sobre la ruta que realitzarem.

·· Tenir en compte que des de cala Saona fins al torrent de s’Alga, i des des Caló fins as Caló des Mort la 

cobertura telefònica és nul·la. Per aquest motiu, és important estar en contacte telefònic amb l’escola de 

caiac, de manera que sàpiguen a quina hora sortim d’un punt i a quina hora aproximadament hauríem de ser 

en l’altre punt. 






