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FORMENTERA 
Formentera és, sens dubte, 
la destinació estrella per gaudir 
d’unes vacances inoblidables 
amb els vostres fills.
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Aigües turqueses, tranquil·les i temperades, i un entorn perfectament conservat constitueixen un autèntic paradís per a tota la família.  

La bellesa inigualable del seu litoral, l ’absència de construcció en la costa i l ’estat de conservació gairebé salvatge de les dunes 
diferencien Formentera de la resta de destins mediterranis. Podeu gaudir d’unes platges de bellesa paradisíaca amb tots els serveis 
i seguretat necessaris.
 
El bon clima de Formentera durant tot l ’any permet gaudir de cada racó i banyar-se a la mar en qualsevol època. L’illa a la prima-
vera ofereix el seu millor aspecte per gaudir d’una magnífica llum i increïble color. Lluny de la massificació de temporada, una posta 
de sol o una simple mirada al cel i a la mar es converteixen en un espectacle únic que, per si mateix, ja justifica una visita a l ’illa.
 
Formentera pot presumir de tenir una mar sense gairebé onatge, gràcies, en gran part, a la gran barrera de posidònia oceànica 
que l ’envolta i que, a més de filtrar l ’aigua i deixar-la sense impureses i cristal·lina, esmorteeix la força de les ones de la mar. A la 
riba s’atraca una gran varietat de peixos de colors, neden molt prop de nosaltres i els podem veure a simple vista; proporcionen a 
adults i nens una infinitat d’experiències úniques.
 
S’Estany des Peix està situat prop del port de la Savina. Amb una petita connexió oberta a la mar, és el lloc idoni per estar amb 
nens petits, ja que, el seu escàs calat i la temperatura moderada de l’aigua, ofereix la seguretat i tranquil·litat que volem per als 
nostres fills. 
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Es Cavall d’en Borràs, ses Illetes, Tanga
(Parc Natural de ses Salines)
Platges d’arena blanca i aigües turqueses, poc 
profundes. De mitjan maig fins a mitjan setembre 
cal abonar una petita taxa per entrar amb cotxe 
o moto al parc. Els vianants, les bicicletes 
i els vehicles elèctrics tenen entrada gratuïta.

Cala Saona 
Una badia natural envoltada de penya-
segats baixos i varadors en bon estat. El 
contrast de la roca rogenca amb el blau 
turquesa de la mar és sorprenent.

 
S’Estany des Peix 
Un petit estany, obert al mar per una estreta 

canal, amb petites platgetes de poca 
profunditat, gairebé sense onatge i amb una 
temperatura de l ’aigua lleugerament superior 

a la de la mar. Ideal per a la primera 
infància i per a nadons, en hores de poc 

sol i amb la protecció solar adequada.

Ses Canyes (es Pujols) 
Una polida platja d’arena clara i aigües turqueses, en 
forma de mitja lluna, entre els hotels Rocabella i Sa 

Roqueta, amb petits trams de roca, aigües turqueses i un 
fàcil accés per passarel·la.

 
Es Arenals (Migjorn) 

Una de les més freqüentades turísticament per la 
seua bellesa i el bon accés. Dos colors 
sintetitzen el caràcter d’aquesta 
platja: el blau turquesa de les aigües 

cristal·lines i el blanc de l ’arena, que li 
dona nom.

 
Ses Platgetes (es Caló) 
Són molt a prop de la població 
pesquera des Caló. Amb fàcil accés, 
arena fina, aigües transparents i tranquil·les, 
sempre que no bufi vent del nord

Platges adaptades a persones amb mobilitat reduïda: platja des Pujols i es Arenals. Consultau l ’estat de les platges a www.platgesdebalears.com.

Platges per anar amb infants
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TURISME ACTIU EN FAMÍLIA
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TURISME ACTIU EN FAMÍLIA

L’oferta de turisme actiu converteix l ’illa en el lloc perfecte que permet combinar esport i activitats terrestres amb activitats a la mar. 
A l ’illa hi ha diferents empreses de turisme actiu que ofereixen activitats i cursos d’aprenentatge per a infants a partir de quatre 
anys.

ESPORTS AQUÀTICS 
· Centro Náutico Formentera: +34 627 47 84 52 - www.centronauticoformentera.com
· Wet 4 Fun:  +34 609 766 084 - www.wet4fun.com

SUBMARINISME
· Vell Marí: +34 971 32 12 05 - formentera@vellmari.com

· Orcasub: +34 971 32 80 01 - www.orcasub.com
· Formentera Divers: +34 971 18 05 61 -  www.formenteradivers.com

EXCURSIONS A CAVALL
· Es Boixets: excursions a cavall per a adults i nens 
+34 669 572 896 - www.rutasesboixets.com
Club Hípic Can Savines (només classes) +34 625 998 372 – hipicaformentera@hotmail.com

AUS I NATURA
Conèixer la fauna i la flora de Formentera està a l ’abast de tothom gràcies al Centre d’Interpretació de Can Marroig, 

que ofereix un ampli ventall d’informació interactiva que despertarà la curiositat dels nens en sentir els diferents sons de la 
natura, tocar diferents textures d’animals i plantes, etc. És ideal per fer un pícnic a l ’ombra al pinar que hi ha a tocar, que 
disposa d’una zona d’oci, gronxadors, bancs i taules de fusta i on, durant el període de tardor i hivern (del 15 d’octubre 

al 15 de març), es poden organitzar torrades a l ’aire lliure.

El Centre d’Interpretació de Can Marroig desenvolupa activitats per donar a conèixer els valors naturals i culturals del Parc Natural 
de ses Salines (la flora, la fauna, les salines, el patrimoni, etc.). Es poden concertar excursions guiades gratuïtes. +34 971 30 14 60 ext. 
3 - espaisdenatura@gmail.com

SENDERISME
· Disfruta Formentera. Excursions tot l ’any. +34 686 459 054
Disfruta Formentera a Facebook.
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Per terra, teniu trenta-dos recorreguts cicloturístics molt variats. Si hi anau amb nins, us recomanam 
les rutes de 30 minuts i sense desnivell, perquè no es cansin gaire. Bicicleta i senderisme permeten 
gaudir de paisatges inigualables en què trobareu torres de l ’època dels pirates torres que des-
perten la curiositat dels més petits. Al llarg del camí hi ha llocs amb una gran varietat d’aus i ve-
getació, dunes d’arena i matolls que serveixen de refugi a la fauna endèmica i que, en definitiva, 
permeten un passeig en contacte directe amb la natura. El particular paisatge amb savines, de 
formes capritxoses, i la peculiar configuració de les figueres dispararan la imaginació dels infants. 
La grandesa dels fars a la vora dels majestuosos penya-segats i els antics molins de vent també 
cridaran l ’atenció dels més menuts. 
A l ’hora de planificar una excursió, sempre hem de tenir en compte les limitacions físiques dels 
nostres fills.
Trobareu el mapa de les trenta-dos rutes verdes a www.formentera.es/ca/ i en les diferents ofi-
cines d’informació turística de l ’illa.

Rutes recomendades per a famílies:

Passejades en bici i breus 
caminades

Ruta 1: camí de sa Guia fins as 
Trucadors
A peu: 50 min | En bici: 15 min | 
Fàcil
Distància: 3,4 km | Desnivell: 4 m 
Partim de ses Salines, passam per 
sa Séquia i seguim pel camí de sa 
Guia. Gaudirem d’un paisatge de 
savines, vegetació dunar i aigües 
turqueses. Si ens animam, podem 
seguir caminant fins as Trucadors, la 
llarga llengua d’arena on s’uneixen 
la cara est i oest de l’illa. 
 

Ruta 2: camí des Brolls 
A peu: 70 min | En bici: 25 min | 
Fàcil 
Distància: 4,5 km | Desnivell: 23 m 
Aquesta ruta envolta la gran llacu-
na salada coneguda com s’Estany 
Pudent. Ens permet conèixer ses Sa-
lines i el camí des Brolls, que voreja 
gran part de l’estany, un lloc únic 
per passejar i observar flamencs, 
bernats pescaires i ànecs. 
 
Rutes 8, 10 i 11 (final): 
cap de Barbaria 
A peu: 30 min | En bici: 10 min | 
Fàcil 
Aparcament al km 6,5 
Aquest trajecte arriba fins al far de 
Barbaria i la torre de vigilància des 
Garroveret. Un paisatge gairebé 

desèrtic, una carretera estreta, el 
far llunyà al centre i el blau de la 
mar al fons. Un cop arribem al far, 
a la dreta hi ha un accés a la 
coneguda cova, amb colpidores 
vistes del mar i de la posta de 
sol. 
 
Ruta 25: camí de sa Pujada 
A peu: 80 min | En bici: no apta 
| Difícil 
Distància: 4 km | Desnivell: 161 m 
Partim des Caló i agafam el camí 
que s’utilitzava històricament per 
pujar a la Mola quan la carretera 
actual no existia. A mesura que 
ascendim, ens sorprendran les 
millors vistes panoràmiques de l ’illa, 
del racó de sa Pujada i el pou 
des Verro.
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Formentera també disposa d’un poliesportiu, obert tot l ’any, amb piscina esportiva climatitzada (la més gran, de 25 m) i una piscina petita on 
els infants poden tenir el seu primer contacte amb les activitats aquàtiques. S’hi pot practicar el bany lliure, amb accés gratuït per a infants fins 
als quatre anys. Les pistes de tennis, les pistes de bàsquet, la pista de patinatge, el camp de futbol i les sales multiús del poliesportiu estan a 
disposició del públic per organitzar-hi actes infantils, per llogar-les per a la celebració d’aniversaris, etc. A més, si quan hi aneu coincideix que 
és alguna de les festes patronals, com les festes del Carme a la Savina o de Sant Jaume a Sant Francesc (vegeu el calendari d’esdeveniments 
a www.formentera.es/ca/), els més petits podran gaudir de grups d’animació i d’espectacles, gimcanes, disfresses i un llarg etcètera d’activitats 
pensades i dissenyades per a ells. 

Poliesportiu Antoni Blanc
Av. de Porto-salè s/n
+34 971 32 12 40 
poliesportiu@conselldeformentera.cat

Els diferents clubs esportius ofereixen, per a la temporada estiuen-
ca, diversos campus esportius: activitats de bàsquet, tennis, natació 
sincronitzada, etc., adreçats tant a residents com a turistes, que 
permeten als petits gaudir de les vacances practicant esport.

Club de Tenis Illa de Formentera
Pistes de tennis i pàdel
+34 971 32 36 28 | +34 636 230 666 
tenisillaformentera@gmail.com

Club de Pàdel Illa de Formentera
Pistes de pàdel de l ’Hotel Cala Saona
+34 628 036 157 | clubpadelilladeformentera@yahoo.es
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Parcs amb gronxadors i jocs 
· Es Pujols: darrere de l ’Oficina de Turisme 
· La Savina: plaça de les Illes Pitiüses 
· Sant Francesc: av. de Porto-salè, prop de la biblioteca 
· Sant Francesc: av. del Vuit d’Agost, davant de l ’institut 
· Ses Bardetes (Sant Francesc): camí de Cala Saona

Restaurants amb piscina* 
· Barbarroja (Migjorn) 
· Café del Lago (la Savina) 
· Es Pins (Migjorn) 
· Florit (s’Estany des Peix) 
· Las Dunas Playa (Migjorn) 
· Me gusta (es Pujols) 
· Ses Eufabietes (Migjorn) 
*Es pot accedir a la piscina com a clients del restaurant.
 
Agenda d’activitats infantils (concerts, cinema, exposicions...) 
www.agendaformentera.cat 

Hotels familiars
Hotels que compten amb clubs infantils i activitats d’animació: 
· Insotel Club Maryland 
· Insotel Formentera Platja 
· Riu La Mola 
· Gecko Hotel & Beach Club
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De maig a octubre, els mercats artesa-

nals funcionen com a punt de trobada 

a l ’illa, reuneixen actuacions musicals i 

un nombrós públic familiar. Hi trobareu 

des d’articles de bijuteria fins a juga-

rois treballats en fusta que faran les 

delícies dels més menuts.

Durant els dissabtes d’agost i setem-

bre, al Mercat de Sant Ferran s’ofe-

reixen activitats infantils com les ac-

tuacions de pallassos, contacontes, 

espectacles de circ i tallers. El cinema 

a l ’aire lliure és una altra de les op-

cions interessants per passar una nit 

d’estiu.
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Visites culturals

Far de la Mola 
Espai cultural i educatiu. Obert de dimarts a diumenge 
(d’11 h a 14 h) i dimecres i diumenge de 17 a 21 h. 
Dilluns tancat. Entrada 4,5 € i reduïda 2,5 €.

 
Col·lecció Etnogràfica de Formentera
De dimarts a dissabte de 10 a 13.30 h.

Molí Vell de la Mola
De dimarts a dissabte de 10 a 13 h, entrada gratuïta.

Torre des Pi des Català,
Es pot concertar visita a coneixpatrimoni@conselldeformentera.cat.
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Pel que fa a l’allotjament, hi podeu trobar més de cent cinquanta opcions 
que ofereixen als visitants un ampli ventall de possibilitats. Es pot triar en-
tre hotels, petits hostals, cases d’hostes, habitatges turístics o apartaments, 
molt adequats per a famílies. Una típica construcció illenca enclavada al 
Parc Natural de ses Salines, una caseta rural al camp o un allotjament en 
un dels diferents nuclis urbans, a menys de vint minuts en cotxe del punt més 
allunyat de l’illa, us permetran gaudir còmodament de tota mena d’activi-
tats (més informació a www.formentera.es/ca/).

Per més informació d’activitats i esdeveniments, podeu veure tota l’agenda 
actualitzada a www.agendaformentera.cat.
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