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Formentera és l’illa habitada més petita de les Balears. És només 

2 milles nàutiques al sud de l’illa d’Eivissa, tot i que la distància entre 

els ports d’Eivissa i la Savina (Formentera) és de 12 milles. Malgrat 

tractar-se d’una illa petita (83 km2), la seua forma retallada fa 

que tengui una gran extensió de costa (66 km) en proporció 

amb la superfície. Al llarg de la costa hi ha moltes platges, grans 

i petites, i nombroses cales i racons solitaris on perdre’s. L’illa de 

Formentera és petita, però accessible i còmoda. La major part 

es pot recórrer amb bicicleta per camins verds, boscos de pins i 

savines, salines i l’interior rural. L’illa de Formentera destaca pel gran 

encant mediambiental i el paisatge, encara salvatge, de dunes 

i platges que es conserven en un estat excel·lent. Per això està 

prohibit acampar en tota l’illa.

Tan bon punt desembarquem a Formentera, respirarem l’aire de 

pau i tranquil·litat que la caracteritza i la converteix en un indret 

diferent. De seguida ens captivarà l’aigua, d’una transparència 

única i un color turquesa incomparable que evoca latituds 

tropicals, la bellesa de la qual es deu a la presència de la 

praderia de posidònia oceànica més gran de la Mediterrània, 

declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 1999.

INFORMACIÓ GEOGRÀFICA



4 CALA SAONA



5

PLATGES

Formentera ofereix quilòmetres de platges d’arena blanca i aigua cristal·lina amb combinacions sorprenents de blau i turquesa. 

Autèntiques platges de bandera. Podreu trobar-hi des de la petita cala solitària fins a llargs sorrals de somni, però en totes podreu gaudir 

de la tranquil·litat i la pau en un ambient natural i preservat de la massificació. Si hi ha quelcom que diferencia Formentera de la resta de 

les destinacions mediterrànies, és l ’encant del litoral i l ’absència de construcció a la major part de la costa. Des de fa dècades, l ’aposta 

per un desenvolupament sostenible ha fet possible que avui dia es pugui gaudir d’unes platges de bellesa paradisíaca, però amb tots els 

serveis i la seguretat d’una destinació occidental.

Platges del Parc Natural de ses Salines:
Es troben al nord de l ’illa, a prop del port de la Savina, des d’on es pot accedir fàcilment a peu o en bicicleta pel camí de sa Guia, 

la ruta número 1 dels circuits verds. Si voleu accedir-hi per la carretera principal de ses Illetes, els vehicles de motor disposen d’un ampli 

aparcament, on hauran d’abonar una petita quota. Aquesta quota permet mantenir l ’aparcament i regularitza els vehicles que puguin 

accedir a aquesta zona de protecció mediambiental especial. L’accés a peu, bicicleta, vehicle elèctric o transport públic és gratuït.

 

· Platja des Cavall d’en Borràs. És la platja més propera al port, molt tranquil·la i d’aigua cristal·lina. A la part posterior hi ha un bosc de 

savines preciós, on podreu protegir-vos del sol durant les hores més caloroses.

 

· Platja de ses Illetes. És la continuació natural des Cavall d’en Borràs i ocupa tota la cara oest de la llegua d’arena que conforma la 

península des Trucadors. Deu el seu nom als petits illots que hi ha davant la costa. Aquesta és la platja més coneguda i turística de l ’illa per 

la transparència i les tonalitats turquesa de l ’aigua. Generalment sense onades, sembla una piscina natural. A més, disposa d’una àmplia 

oferta de serveis: restaurants i quioscs, gandules i para-sols i empreses de turisme actiu i esports aquàtics. Malgrat això, al tram final trobareu 

racons tranquils i solitaris, on acaba l ’accés dels vehicles a causa de la irregularitat del terreny.

.
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PLATGES

Platja de Llevant. S’estén per la cara est de la península des Trucadors. Es tracta d’una platja de gran extensió i, per tant, amb molts 

racons tranquils i solitaris, tot i ser tan propera a la turística platja de ses Illetes. Pel vent de component est en general, registra nombroses 

onades i brises que a l ’estiu esdevenen molt agradables. A més, hi trobareu diversos restaurants i quioscs.

Platja des Racó de s’Alga. Es troba a l ’illa de s’Espalmador, situada a continuació de la punta des Trucadors, on es troba la platja de 

ses Illetes. S’Espalmador és una illa verge de 2 km2 amb escasses construccions i especialment protegida mediambientalment. A l ’interior hi 

ha una llacuna de fangs que anteriorment freqüentaven turistes que n’utilitzaven els llots, però, en tractar-se d’un indret on fan niu les aus, 

s’ha prohibit l ’ús dels llots i, a més, es desaconsella clínicament.

Platges des Pujols i sa Roqueta:
La platja des Pujols, al nord-est de l ’illa i amb forma de petxina, està formada per trams d’arena alternats amb roca baixa, en els quals hi ha 

casetes de pescadors. Inclou un passeig per a vianants bonic i animat amb moltes botigues i restaurants, a més de paradetes de records 

al capvespre. Si continuau cap al nord, separada des Pujols per només uns trams rocallosos, es troba la platja de sa Roqueta, un indret 

tranquil i familiar que connecta amb el sud de la platja de Llevant.
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PLATGES

· Platja de Migjorn. És la platja més llarga de l ’illa (5 km), ja que la seua extensió comprèn tot el gran arc sud que forma l ’illa, i combina 

cales tranquil·les d’arena amb zones de roques. La seua extensió i situació geogràfica la converteixen en una de les platges més plàcides 

de l ’illa. Podeu accedir-hi des de nombrosos camins que travessen un dens bosc de savines. Sense massificació, al llarg de la costa també 

trobareu restaurants, quioscs, hotels i empreses d’activitats aquàtiques. Les diferents zones de la platja reben diversos noms i topònims; 

d’oest a est trobarem les següents platges: es Mal Pas, es Ca Marí, es Còdol Foradat,  s’Arenal, es Copinar, es Caló des Mort

· Platja de cala Saona. Aquesta petita platja (140 m) orientada a l ’oest de l ’illa rep moltes visites pel seu esplèndid paisatge. Des del 

bosc que l ’envolta, les vistes de la veïna illa d’Eivissa i els magnífics penya-segats de Punta Rasa, als quals podeu accedir fàcilment a peu, 

com també a la zona de quioscs i restaurants. És una cala molt apreciada per l ’extraordinària posta de sol que s’hi pot contemplar i per 

la escassa fondària de l ’aigua, ideal per a les famílies.

· Platja de ses Platgetes. A l ’est de l ’illa, a la rocallosa i tranquil·la costa de Tramuntana, hi ha aquesta petita zona de platja d’arena fina 

situada a continuació de la població des Caló, on també trobareu roques baixes sortints.  
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Formentera és coneguda per les platges i l ’aigua cristal·lina, però, si en visitam l ’interior, trobarem petites i pintoresques poblacions, fars, 

torres i molins, llacs i salines, grutes i coves ocultes i bells boscos de savines i pins que alternen amb dunes i roques de formes fantasioses.  

 

• Es Caló de Sant Agustí. Petita i típica població de pescadors, on s’assaboreix l ’entorn mariner. Us recomanam que en visiteu el peculiar 

port natural i els restaurants de cuina tradicional. El passeig per les rodalies està ple de contrastos: roques amb formes capritxoses, casetes 

de pescadors disperses, les petites cales d’arena de ses Platgetes a l ’oest i els penya-segats de la Mola a l ’est. A més, al voltant es troba el 

punt de sortida de la ruta número 25 «Camí de sa Pujada» dels circuits verds que es recorren a peu, ja que és l ’ascens que feien antigament 

els monjos agustins que vivien a la Mola des del port. 

 

• Far de la Mola. El far de la Mola, a l ’extrem oest de l ’illa, és considerat per molts visitants com un lloc màgic: el far de la fi del món. Al costat 

del far hi ha un monolit en honor a l ’escriptor Jules Verne. Des de 2019, acull un espai cultural i de difusió del patrimoni marítim de Formentera. 

Tot l ’altiplà de la Mola és un punt de partida idoni de senders entre boscos que us endinsaran en els paisatges més rurals i autèntics de l ’illa, 

lluny del turisme estival, tret dels dies de mercat d’artesania. 

· Far de Barbaria. Es Cap de Barbaria, una elevació rocallosa situada més al sud de l ’illa, l ’alçada màxima del qual arriba als 108 metres, 

també és un indret paradisíac, on s’uneixen sensacions d’immensa soledat i llibertat. En el límit de l ’elevat cap veiem com s’alça el far; molts 

visitants recorden la famosa escena de la pel·lícula Lucía y el sexo, de Julio Médem, que es va rodar en aquest punt. És un punt de reunió 

per gaudir de les postes de sol amb les esplèndides vistes del màgic illot des Vedrà. Cal visitar i caminar per aquest paratge per adonar-se 

de la soledat i la majestuositat que inspira. A poca distància del far es troba una torre de vigilància del segle XVIII, la torre des Garroveret, 

que anteriorment protegia l ’illa dels invasors.

· S’Estany des Peix. L’estany des Peix és una petita llacuna amb una estreta obertura al mar que permet l ’entrada de petites embarcacions 

per ancorar-hi. Té trams de platja on és possible banyar-se. És un indret ideal per practicar esports nàutics amb embarcacions de calat petit: 

surf de vela, caiac, vela... A més, us recomanam que en recorregueu el contorn i gaudiu de l ’entorn natural.
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· S’Estany Pudent i ses Salines

S’Estany Pudent és el gran llac que es troba al nord de l ’illa, entre les poblacions de la Savina i es Pujols, i no està permès de banyar-s’hi. 

En canvi, al costat de les salines que l ’envolten, hi ha un indret molt recomanable per passejar a peu o amb bicicleta, tant pel seu valor 

paisatgístic com per la importància per albirar les nombroses aus que fan niu en aquesta zona o que la tenen com a punt de descans en 

els fluxos migratoris. Les salines, a més, són testimoni del patrimoni cultural de Formentera, ja que constituïen la principal font econòmica de 

l ’illa abans de l ’arribada del turisme; la seua sal és considerada de gran qualitat.

· Can Marroig i punta de sa Pedrera

Si visitau la costa oriental, entre el port de la Savina i cala Saona, trobareu una costa escarpada formada per un desert de roques de 

formes estranyes i curioses, conegut amb el nom de sa Pedrera, per l ’antiga funció que tenia. Si recorreu aquesta costa des del mar amb 

una embarcació, podreu gaudir d’una enorme riquesa marina. Us recomanam el submarinisme amb respirador de superfície per la poca 

fondària que hi ha a la zona propera a la costa. De fet, és habitual veure les excursions de busseig, a causa de la bellesa del fons marí 

amb gran presència de posidònia. Completen aquest variat paisatge, la pròxima zona boscosa on es troba la finca de Can Marroig, una 

zona habilitada com a àrea de pícnic i la torre de vigilància veïna de la Gavina. La ruta número 4, «Camí de Can Marroig», dels circuits 

verds enllaça els principals punts d’interès.

RACONS AMB ENCANT
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MONUMENTS

• Església de Sant Francesc Xavier. L’aspecte d’aquest temple és sobri i, pel gruix dels murs, recorda la seua funció de fortificació contra 

les invasions. La porta revestida de planxes de ferro és impressionant. L’església es va acabar el 1738 i està situada a la capital de l ’illa, 

davant de la seu del Consell Insular.

• Capella de Sa Tanca Vella. Construïda a la segona meitat del segle XIV, sota d’advocació de Sant Valero, aquesta capella és petita 

i té una volta de canó. Està ubicada a la població de Sant Francesc Xavier i, des de 1986, és de propietat municipal.

• Assentament megalític de Cap de Barbaria. Els jaciments del Cap de Barbaria demostren que aquesta zona de l ’illa va estar 

densament poblada entre els anys 1600 i 1000 aC. Es tracta de tres jaciments diferents que han aportat troballes significatives com ara 

ceràmiques, ossos i una peça de bronze.

• Castellum romà de Can Blai. Són restes d’una fortificació rectangular amb una torre a cada cantonada i una altra per protegir 

l ’entrada. La seva situació en el quilòmetre 10 entre la Savina i la Mola, en una zona elevada, demostra l ’interès dels seus habitants per 

controlar tota la costa.
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MONUMENTS

· Molí vell de La Mola. És un dels set molins de vent per moldre gra que varen arribar a funcionar a l ’i l la. El trobam documentat ja en 

el 1778 i actualment conserva l ’aspecte i la maquinària interna originals. Es pot visitar durant la temporada d’estiu.

· Jaciment megalític de Ca Na Costa. Jaciment funerari que va tenir una llarga ocupació, aproximadament entre el 2000 i el 1600 

aC. La seua presència demostra que al final del tercer mil· lenni aC a l ’i l la ja hi havia una població estable. Consta d ’una cambra 

central delimitada per lloses grans, tres cercles concèntrics d ’empedrat, uns quants radis que fan de contrafort i un passadís d ’accés.

· Torres de defensa costaneres. Exceptuant l 'altiplà de la Mola, protegit ja de per si mateix pels seus penya-segats, la resta de la 

illa compta amb un sistema de torres defensives repartides al llarg de la costa. Situades en punts estratègics i visualment comunicades 

entre sí, servien de punt de vigilància per donar la veu d'alarma en cas d'amenaça des del mar.
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MERCATS  

En general, els mercats funcionen a partir de primers de maig fins a mitjan octubre. 

Els mercats artesans compten amb la garantia que expedeix el Consell de Formentera, que avala que els productes que s’hi comercialitzen 

han set dissenyats i elaborats en tallers de l ’illa. D’aquesta manera es pretén dinamitzar i distingir l ’artesania autòctona. En els mercats 

artesanals trobareu artesania tradicional: cistells, espardenyes, roba, teixits amb llana de l ’illa, joieria, objectes de cristall, ceràmica, cuir, 

material reciclat, etc. En resum, peces d’art que constitueixen un record amb personalitat de l ’illa.

· Mercat artesanal de la Mola: dimecres i diumenge de 16 a 21 hores. 

És el principal mercat de Formentera, tant pel nombre de venedors com pel de visitants, i ha esdevingut un important punt de trobada. 

Habitualment, a la plaça central podreu sentir música en viu, i les rodalies s’animen amb terrasses dels bars veïns. Va néixer a partir d’una 

iniciativa privada d’uns quants artistes i artesans i actualment lluita per mantenir el mateix concepte inicial: mostrar, vendre i fomentar 

l ’artesania, tot fent possible un estil de vida alternatiu dins d’aquesta societat industrialitzada

15
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COMPRES

Mercat artesanal de Sant Ferran: dijous, divendres i dissabte a la tarda-nit.

Mercat artístic de Sant Ferran: cada dia excepte dimecres i diumenge, a la tarda-nit.

Centre artesà «Antoni Tur Gabrielet»: és un centre d’exposicions d’artesania amb tallers que vetllen per la recuperació de l ’artesania 

local i, d’altra banda, també acull un «mercat pagès» on es venen productes alimentaris autòctons.

Altres mercats:

· Mercat de Sant Francesc: cada dia, al matí.

· Mercat de la Savina: cada dia durant tot el dia, de juliol al 9 de setembre.

· Mercat des Pujols: cada dia, a la tarda-nit.

HORARIS. Els horaris comercials habituals són de 9 a 14 i de 17 a 20 hores. Tot i això, a l ’estiu molts establiments resten oberts al migdia i 

fins a mitjanit, diumenges i festius inclosos.
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TURISME ACTIU I ESPORTS

Formentera no és tan sols l ’últim paradís de la Mediterrània on es pot gaudir de la pau i relaxar-se, també ofereix moltes possibilitats 

per realitzar turisme actiu i immillorables condicions per practicar esports nàutics, especialment el submarinisme, per la transparència i la 

temperatura tèbia del mar. A més, la forma singular de l ’illa facilita la pràctica de la vela, el surf de vela i el caiac de mar durant tot l ’any. Per 

als aficionats al senderisme i al cicloturisme, l ’illa disposa de 32 circuits verds degudament senyalitzats que transcorren per zones d’interès 

paisatgístic especial.

 

SUBMARINISME

L’illa de Formentera posseeix unes característiques immillorables per practicar submarinisme, on el mar sorprèn per la transparència i el color. 

La seua costa és un dels pocs racons ben conservats de la Mediterrània. No en va, aquí es troba la reserva marina des Freus d’Eivissa i 

Formentera, l ’únic espai natural de tota la Mediterrània inclosa en la llista de béns Patrimoni de la Humanitat de la Unesco. Pel que fa a les 

immersions, el primer que destaca és l ’excel·lent visibilitat (fins a 50 metres) i la varietat del paisatge submarí: coves, parets amb gorgònies, 

restes de naufragis, immersions poc profundes en un bellíssim paisatge i praderies de posidònia, considerades les millor conservades de la 

Mediterrània. La temperatura de l ’aigua és aproximadament de 30 °C a l ’estiu, 22 °C a la primavera i la tardor i 15 °C a l ’hivern.
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TURISME ACTIU I ESPORTS

CAIAC

El litoral de l ’illa té unes condicions extraordinàries per anar amb caiac de mar, a més de ser l ’única manera d’accedir a les recòndites 

coves i els paisatges que ha generat el vent i el mar ha esculpit en les roques calcàries. Existeixen sis rutes recomanades per l ’interès 

paisatgístic, com també diversos centres de turisme actiu que ofereixen tots els serveis necessaris per practicar-lo.

NÀUTICA

Formentera, paradís del navegant i dels esports nàutics, ofereix 66 km de litoral molt variat.

El blau turquesa de l ’aigua, l ’alternança de penya-segats amb parets verticals i platges d’arena blanca formen un paisatge idíl·lic per 

navegar a vela. A més, les distàncies són suficientment curtes com per desplaçar-se de nord a sud de l ’illa en un parell d’hores. Durant el 

període estival hi regnen vents lleugers o mitjans, d’entre 5 i 15 nusos, principalment de component est. A l ’hivern, trobareu generalment 

vent de component oest i de tots els extrems: des de temporals amb vents superiors als 30 nusos fins a la calma absoluta. Per això, 

Formentera és un paratge idoni durant l ’estiu per aprendre a navegar i sortides en família, i durant l ’hivern, per a navegants experts. Les 

condicions que aquesta illa ofereix per practicar i per feccionar la tècnica esportiva són tan favorables, que molts esportistes hi han 

instal·lat la base d’entrenament.
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TURISME ACTIU I ESPORTS

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A FORMENTERA.
1 piscina coberta de 25 x 12,5 amb vestidors · 1 camp de futbol amb gespa artificial (vestidors) · 3 pistes de tennis · 1 parc de 

patinatge (monopatí) · Informació a:  Consell Insular De Formentera · 971 321087 | 2034 · www.formentera.es

CIRCUITS VERDS. 
Ateses les característiques de Formentera, és evident que la forma ideal per a recórrer-la és a peu o amb bicicleta. Aquesta opció, 

a més de no resultar contaminant, permet visitar tranquil·lament indrets insòlits que altrament passen desapercebuts. Formentera té 32 

circuits polivalents que es poden fer a peu, en marxa nòrdica o amb bicicleta. La marxa nòrdica és una de les pràctiques esportives 

més recomanades actualment, és una tècnica senzilla i efectiva. L’equipament necessari per a practicar-la es troba disponible per als 

visitants que el sol·licitin a les oficines de turisme. Per als amants de la bicicleta, l ’illa presenta la comoditat d’una geografia pràcticament 

plana, per la qual cosa us recomanam que la utilitzeu i, alhora, col·laboreu a conservar l ’entorn.

OBSERVACIÓ D’AUS. 
Formentera compta amb la flora i la fauna pròpies de les zones humides, especialment a la zona de s’Estany Pudent i ses Salines. Per 

aquest fet, el 1993 va ser inclosa en el conveni RAMSAR de zones humides protegides. 
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CONTACTES DE TURISME ACTIU I NATURA

SUBMARINISME

· FORMENTERA DIVERS – Tel 34 971 180561 – www.formenteradivers.com

· VELLMARÍ – www.vellmari.com  –  formentera@vellmari.com 

· ORCASUB – Tel. 971328001-639601839 – ddorcasub@yahoo.it

ESPORTS AQUÀTICS

· CENTRO NÁUTICO: (+34) 627478452 · www.centronauticoformentera.com

· WET 4 FUN: (+34) 670 366 314 · www.wet4fun.com
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CONTACTES DE TURISME ACTIU I NATURA

NÀUTICA I EXCURSIONS 

· NÁUTICA PINS: (+34) 971 32 26 51 | info@nauticapins.com | www.nauticapins.com

· FLY E VAI: (+34) 619 990 822 | www.flyevai.com

· CENTRO NÁUTICO: (+34) 627 47 84 52 | oficina@centronauticoformentera.com | www.centronauticoformentera.com

· BARCA BAHÍA: Contacte: directament a la dàrsena del port

· CRUCEROS FORMENTERA: (+34) 971 32 32 07 | info@crucerosformentera.com |www.crucerosformentera.com

· SA BARCA DE FORMENTERA: 634 57 79 32 | www.sabarcadeformentera.com

MARINES

El port de la Savina de Formentera disposa de dos ports esportius, un situat a la dàrsena de ponent i un altre a la dàrsena de llevant.

Les reserves per ancorar amb boia als camps de fondejos es poden realitzar a través de: www.portsib.es
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CONTACTES DE TURISME ACTIU I NATURA

ALTRES

EQUITACIÓ 

· ES BOIXETS: Excursions a cavall per adults i nens (+34) 669572896 · www.rutasesboixets.com

· CLUB HÍPIC CAN SAVINES (només classes): (+34) 625988372 · hipicaformentera@hotmail.com

SENDERISME 

· DISFRUTA FORMENTERA: disfrutaformentera en Facebook    

TENIS I PÀDEL

· CLUB DE TENIS «ILLA DE FORMENTERA»: (+34) 971 323628 tenisilladeformentera@gmail.com 

AUS I NATURA: 

Centre d'Interpretació de Can Marroig (+34)971301460 ext 3. espaisdenatura@gmail.com
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PLANIFICA EL TEU VIATGE

INFORMACIÓ TURÍSTICA

La Savina: +34 971 32 20 57 · informacioturistica@formentera.es | Es Pujols: +34 971 32 89 97 · espujols@formentera.es

Sant Francesc : +34 971 32 36 20 · sanfrancesc@formentera.es | Àrea de promoció turística: turismo@formentera.es

NAVILIERES (Eivissa - Formentera - Eivissa) 

Mediterránea Pitiusa: +34 609741067 | mediterraneapitiusa.com

Trasmapi:  +34 971 31 44 33 | 971 32 27 03 | www.trasmapi.com

Balearia: 902 160 180 | 971 31 20 71 | www.balearia.com

Aquabus: www.aquabusferryboats.com

· Próximo ferry: Tots els horaris de totes les navilieres en una sola web: www.proximoferry.com

· Fly & Vai Global Touristic Services: Servei de transfer amb autobús de l ’aeroport al port d’Eivissa, bitllets de vaixell, allotjaments, 

excursions, lloguer de vehicles i serveis especials. (+34) 619 990 822 | www.flyevai.com
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ALLOTJAMENT:

WEB OFICIAL TURISME DE FORMENTERA: www.formentera.es

ASOCIACIÓ HOTELERA: www.formenterahotelsguide.com

AGÈNCIES DE VIATGE:

· ES FREUS: Sant Joan, Cantonada 8 d’Agost, 07860 Sant Francesc · (+34) 971 32 22 84|85 · www.esfreus.com

· ISLAMAR: Espalmador 71, 07871 Es Pujols · (+34) 971 328279 · reservas@viajesislamar.com · www.viajesislamar.com 

· Fly & Vai Global Touristic Services: Pº Marítimo, local 4 07860 La Savina (+34) 656 400 363 · www.flyevai.com 

· FORMENTERA BREAK: Pº Marítimo, local 6 07860 La Savina · (+34) 932188343 · www.formenterabreak.es

· FORMENTERA NATURAL: Central de reserves online (+34) 661 14 14 11 · www.formenteranatural.com 

TRANSPORT:

AUTOBUSOS PÚBLICS: Formentera disposa de línies regulars d’autobús durant tot l ’any, que es reforça en els mesos d’estiu. Existeix, a més, 

un minibús adaptat a persones amb necessitats especials de mobilitat.    

Horaris i detalls: Autocares Paya: +34 971 32 31 81 | www.busformentera.com

TAXIS: Hi ha parades de taxi al port de la Savina i a tots els nuclis urbans, un dels taxis està adaptat per a minusvàlids. Es Pujols: +34 971 

32 80 16 | Puerto de la Savina: +34 971 32 20 02 | San Francisco: +34 971 32 20 16 | Radio Taxi: +34 971 32 23 42

TRANSPORT DISCRECIONAL DE PASSATGERS
· FORMENTERA SOLBUS: (+34) 971 32 31 81· www.busformentera.com 

· PITIÜSA SUD: (+34) 971 32 90 33 · www.formenteratransfers.com

· FLY & VAI GLOBAL TOURISTIC SERVICES: (+34) 619 990 822 | www.flyevai.com
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LLOGUER DE VEHÍCLES

Autos Ca Marí

Autos Es Caló

Autos Formentera

Autos la Laguna

Autos San Fernando

Avis

Blue Autos

Es Brolls Motos

Europcar

Cooltra

Formentera car

Formotor

Isla Blanca

Moto rent la Savina

Mirada rent a car & motorbikes

Moto rent Migjorn

Moto rent Pujols

Moto rent Reyes

Okrentacar

Proauto

autoscamarisl@hotmail.com | www.autoscamariformentera.com

autosescalorafalet@gmail.com

info@autosformentera.com | www.autosformentera.com

www.autoslalaguna.com

www.rentacarsanfernando.com

www.avis.es

www.blueautosrentacar.com

www.europcar.com

formentera@cooltra.com | www.cooltra.com

info@formenteracar.es | www.formenteracar.es 

rent@formotor.com | www.formotor.com

www.proautorentacar.com

www.lasavinarentacar.com

 

info@migjornmotos.com | www.motorentmigjorn.com

info@motorentpujols.com | www.motorentpujols.com

motorentreyes@yahoo.es

 www.okrentacar.es

www.proautorentacar.com

971 32 88 55

971 32 70 42

971 32 31 45

971 32 85 70

971 32 26 95

971 32 10 13

971 32 23 06

971 32 21 13

971 32 20 31

971 30 57 30

971 32 35 60

971 32 29 29

971 32 25 59

971 32 22 75

971 32 88 88

971 32 23 06

971 32 21 38

971 32 33 37

902 360 636

971 32 32 26

 

 | 971 32 31 01

 

 

 

| 606 82 74 76

| 615 792 726

 

 

 

| 971 32 32 01

| 971 32 28 46

 

| 971 32 12 74
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