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FORMENTERA 
Formentera é, sem dúvida, 
o destino estrela para desfrutar 
de umas inesquecíveis dérias com 
os seus filhos.
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Águas de cor azul turquesa, tranquilas e mornas, e um entorno perfeitamente conservado constituem um autêntico paraíso para 
toda a família 

A beleza inigualável do seu litoral, a ausência de construção na sua costa e o estado de conservação quase selvagem das suas 
dunas diferenciam a Formentera dos restantes destinos mediterrânicos. Podemos desfrutar de praias de uma beleza paradisíaca, 
com todos os serviços e segurança de que necessitarmos.

O bom clima de Formentera durante todo o ano permite desfrutar de cada recanto e nadar no mar em qualquer altura. Na 
primavera, a ilha encontra-se no seu melhor, para que possam desfrutar da sua magnífica luz e incrível cor. Longe das massas de 
turistas sazonais, um pôr-do-sol ou uma simples contemplação do céu e do mar tornam-se um espetáculo único a justificar, só por 
si, uma visita à ilha.

Formentera pode orgulhar-se de ter um mar quase sem ondulação, o que se deve sobretudo à grande barreira de ervas marinhas 
(Posidonia oceanica) que rodeia a ilha, o que, para além de filtrar a água e de a deixar sem impurezas, amortece a força das 
ondas do mar. Uma grande variedade de peixes coloridos nada junto à costa, muito próximo de nós, sendo visível a olho nu, o que 
proporciona a adultos e crianças uma enorme variedade de experiências únicas.

O Estany des Peix é uma das duas lacunas existentes em Formentera, situado perto do porto de La Savina. Com uma abertura 
de ligação ao mar, é o lugar ideal para estar com crianças pequenas, já que a sua escassa profundidade e a temperatura amena 
da água oferecem a segurança e a tranquilidade que queremos para os nossos filhos. 
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Cavall d’en Borràs, Ses Illetes, Tanga (Parque 
Natural)
Praias de areia branca e águas turquesas, 
pouco profundas. De meados de maio até 
meados de setembro, é necessário pagar uma 
pequena taxa para entrar com carro ou mota 
no parque. Grátis para peões, bicicletas e 
veículos elétricos.

Cala Saona
Uma baía natural rodeada de pequenas 
enseadas e varadouros bem conservados. O 
contraste da rocha
avermelhada com o azul-turquesa do mar é 
magnífico.

Estany des Peix.
Uma pequena laguna, aberto para o 
mar por um estreito canal, com pequenas 

praias de pouca profundidade, quase sem 
ondulação e com água a uma temperatura 
ligeiramente superior à do mar. Ideal para a 

primeira infância e para bebés, em horas 
de pouco sol e com a proteção solar 

adequada.

Ses Canyes (Es Pujols).
Uma bonita praia de areia clara e águas turquesas, 
em forma de concha, entre os hotéis Rocabella e Sa 

Roqueta, com pequenos aglomerados de rocha, águas 
turquesas e de fácil acesso por passadiços.

Es Arenals (Migjorn).
Uma das mais frequentadas turisticamente pela 

sua beleza e bons acessos. Duas cores 
resumem o caráter desta praia: o azul-

turquesa das suas águas cristalinas e o 
branco do areal, que lhe dá nome.

Ses Platgetes (Es Caló).  
É muito próxima da pequena localidade 
pesqueira de Es Caló de Sant Agustí. 
Com fáceis acessos, areia fina, águas 
transparentes e tranquilas, desde que o 
vento não sopre de norte.

Praias adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida: Es Pujols e Es Arenals. Consulte o estado das praias em www.platgesdebalears.com

Praias para ir com crianças
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TURISMO ACTIVO EM FAMÍLIA
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TURISMO ACTIVO EM FAMÍLIA

Os diferentes Clubes Desportivos disponibilizam para a temporada estival diversos campus desportivos, atividades de basquetebol, 
ténis, natação sincronizada, etc., dirigidas tanto a residentes como a turistas, que permitem aos mais pequenos desfrutar das férias 
praticando desporto

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

MERGULHO
· 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

EQUITAÇÁO
Andar a cavalo é uma forma de desfrutar da ilha no seu ambiente natural. Para os entusiastas da equitação, pais e 
filhos podem desfrutar de agradáveis passeios durante todo o ano nas várias estradas rurais da ilha.
· Es boixets: Excursões a cavalo para crianças e adultos. +34 669 572 896 -www.rutasesboixets.com
Club Hipic Can Savines (só classes) +34 625 998 372 – hipicaformentera@hotmail.com

AVES E NATUREZA:
A fauna e a flora estão ao alcance de todos no Centro de Interpretação Can Marroig, que oferece um amplo leque de 
informação interativa, desde o ouvir diferentes sons da natureza ao poder sentir e tocar as diferentes texturas de animais 
e plantas, entre tantas outras experiências que despertarão a curiosidade das crianças. Ideal para realizar um piqueni-
que à sombra no pinhal vizinho, que dispõe de uma zona de lazer, baloiços, bancos e mesas de madeira onde, durante 

o período do outono e do inverno (de 15 de outubro a 15 de março) podem ser organizados churrascos ao ar livre.

Centro de Interpretação de Can Marroig: Desenvolve atividades para dar a conhecer os valores naturais e culturais do Parque Na-
tural de Ses Salines (a flora, a fauna, as salinas, o património, etc.). Possibilidade de agendar excursões guiadas gratuitas 
Tel.: 971 30 14 60 ext. 3 - espaisdenatura@gmail.com

 PASSEIOS PEDESTRES:
 Disfruta Formentera. Excursões durante todo o ano. Tel.: 686 459 054
 Disfruta Formentera no Facebook.
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Por terra, os 32 percursos cicloturísticos são muito variados. Para ir com crianças, recomendamos as 
rotas de 30 minutos e sem desníveis, para que não se cansem demasiado. Bicicleta e passeios pe-
destres permitem desfrutar de fantásticas paisagens, onde se revezam torres de defesa da época 
dos piratas, que despertam a curiosidade dos mais pequenos. Pelo caminho, vamos encontrar luga-
res com uma grande variedade de aves e de vegetação, dunas de areia e mato que albergam 
espécies da fauna endémica e que, sem dúvida, nos permitirão um passeio em contacto direto com 
a natureza. Uma paisagem distinta de árvores sabinas de formas caprichosas e a peculiar configu-
ração das figueiras despertarão a imaginação das crianças. A grandeza dos faróis na borda das 
enseadas majestosas e os moinhos de vento apelam à atenção dos mais pequenos. 
Ao planear uma excursão, tenham sempre em atenção as limitações físicas das vossas crianças. 
Encontre o mapa dos 32 percursos verdes em www.formentera.es e à disposição dos interessados 
nos diferentes postos de informação turística da ilha.

Percursos recomendados para famílias:

Passeios em bicicleta e 
pequenas caminhadas

Percurso 1: Caminho de Sa Guia 
até Es Trucadors
Distância: 3,4 km Desnível: 4 m
A pé: 50 min. | De bicicleta: 15 min. 
| Fácil
Partida das salinas, passagem por 
Sa Sèquia e continuação pelo 
caminho de Sa Guia. Poderemos 
desfrutar de uma paisagem de 
sabinas, vegetação dunar e 
águas turquesas. E deixar-se ir até 
Es Trucadors, a grande língua de 
areia onde se unem a parte este e 
oeste da ilha.

Percurso 2: Caminho de Es Brolls
A pé: 70 min. | De bicicleta: 25 min. 
| Fácil

Distância: 4,5 km Desnível: 23 m
Este percurso rodeia a grande la-
goa de água salgada conhecida 
como Estany Pudent. Vai permitir 
ficar a conhecer Ses Salines e o 
caminho de Es Brolls, que ladeia 
grande parte do lago e é um lugar 
único para passear e observar fla-
mingos, garças-reais e patos-reais.

Percursos 8, 10 e 11 (final): 
Cap de Barbaria
A pé: 30 min. | De bicicleta: 10 min. 
| Fácil
Estacionamento no km 6,5
Este trajeto chega ao farol de 
Es Cap e à torre de vigia de Es 
Garroveret. Uma paisagem quase 
deserta, uma estrada estreita, o fa-
rol ao longe no centro e o azul do 
mar ao fundo. À chegada ao farol, 

à direita existe um acesso para a 

conhecida gruta, com vistas deslum-

brantes do mar e ao pôr-do-sol.

Percurso 25: 

Caminho de Sa Pujada

A pé: 80 min. | De bicicleta: Não 

apta | Difícil

Distância: 4 km Desnível: 161 m

Partida de Es Caló, seguindo o ca-

minho que era usado historicamente 

para subir à la Mola, quando a 

estrada atual ainda não existia. O 

percurso de subida surpreende com 

as melhores vistas panorâmicas da 

ilha, do Racó de Sa Pujada e o 

Pou des Verro.
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Formentera dispõe ainda de um pavilhão Polidesportivo, aberto todo o ano, com piscina desportiva climatizada, incluindo uma piscina 
grande de 25 m, e uma piscina pequena para um primeiro contacto das crianças com as atividades aquáticas. O acesso é livre, e gratuito 
para as crianças até aos 4 anos de idade. Courts de ténis, campos para a prática de basquetebol, o ringue de patinagem (skatepark), o 
campo de futebol e as salas multiusos do polidesportivo podem ser disponibilizados ao público para organizar eventos infantis, para festejar 
aniversários, etc. Se as datas escolhidas coincidirem com algumas das festas locais, como as Fiestas del Carmen en La Savina ou de San 
Jaume em Sant Francesc Xavier (ver calendário de eventos em www.formentera.es), os mais pequenos poderão desfrutar também de grupos de 
animação e espetáculos, gincanas, desfraces e muitas outras atividades pensadas e concebidas para elas.

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

Os diferentes Clubes Desportivos disponibilizam para a temporada 
estival diversos campus desportivos, atividades de basquetebol, 
ténis, natação sincronizada, etc., dirigidas tanto a residentes como 
a turistas,  que permitem aos mais pequenos desfrutar das férias 
praticando desporto

Club de Tenis Illa de Formentera
Campos de ténis e paddle
+34 971 32 36 28 – +34 636 230 666 
tenisillaformentera@gmail.com

Club de Pádel Illa de Formentera
Campos de Paddle do Hotel Cala Saona
+34 628 036 157 | clubpadelilladeformentera@yahoo.es
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Parques com baloiços e jogos:
· Es Pujols: por trás do Posto de Informação Turística
· La Savina: Plaça de Ses Illes Pitiuses
· Sant Francesc: Av. Portossaler, perto da biblioteca.
· Sant Francesc: Av. Vuit d’Agost, em frente ao instituto
· Ses Bardetes (Sant Francesc): Carrer Cala Saona

Restaurantes com piscina*
· Barbarroja (Migjorn)               
· Café del Lago (La Savina)                
· Es Pins (Migjorn)       
· Florit (Estany des peix)     
· Las Dunas Playa (Migjorn)   
· Me gusta (Es Pujols)  Apartamentos es Pujols        
· Ses Eufabietes (Migjorn)  
* Com acesso à piscina para clientes do restaurante. .  

Agenda de atividades infantis (concertos, cinema, exposições…)
www.agendaformentera.cat

Hotéis familiares
Hotéis que contam com clubes infantis e atividades de animação:
· Insotel Club Maryland
· Insotel Formentera Playa
· Riu La Mola
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De maio a outubro, os mercados ar-

tesanais, com atuações musicais e um 

numeroso público familiar, funcionam 

como ponto de encontro na ilha. 

Aqui, vai encontrar desde artigos de 

bijuteria até brinquedos feitos em ma-

deira, que farão as delícias dos mais 

pequenos. 

Durante os sábados de agosto e se-

tembro no Mercado de Sant Ferran, 

o programa inclui várias atividades 

infantis, como, p. ex., atuações de pal-

haços, hora do conto, espetáculos 

de circo e workshops. O cinema ao ar 

livre é outra opção apetecível para 

passar uma noite de verão.



10

Visitas culturais

Farol de la Mola
Espaço cultural e educativo. Aberto de terça a domingo
(das 11h às 14h) e quartas e domingos, das 17h às 21h. 
Fechado à segunda. Entrada 4,50 € 
e entrada reduzida 2,50 €.

A Coleção Etnográfica, 
de terça a sábado das 10h às 13h30.

Molí Vell de la Mola, 
de terça a sábado das 10h às 13h, entrada gratuita

Torre des Pi des Català 
agendar visita em coneixpatrimoni@conselldeformentera.cat
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Quanto ao alojamento, encontrará mais de 150 opções, que oferecem 
aos visitantes um amplo leque de possibilidades. Poderá escolher entre 
hotéis, pequenos albergues, casas de hóspedes, vivendas turísticas ou 
apartamentos, muito adequados para famílias. Uma típica construção in-
sular, localizada no Parque Natural de Ses Salinas, uma pequena casa 
rural no campo ou um alojamento num dos diferentes núcleos urbanos, a 
uma distância máxima de 20 minutos de carro do ponto mais afastado da 
ilha, permitem desfrutar comodamente de todo o tipo de atividades. Mais 
informação em www.formentera.es. 

Para mais informação sobre atividades e eventos, pode consultar toda a 
agenda atualizada em www.agendaformentera.cat
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