Turbok for Sydenferien – Forkortede
turbeskrivelser for:

Mallorca
Innhold:
Kjørekart
MC1 Puig des Romani
MC2 Penya Roja
MC3 Talaia d´ Alcúdia
MC4 Cala Murta
MC5 Puig d´Alaro fra Orient
MC6 Puig d´Alaro fra Es Verger
MC7 Barranc del Biniaraix
MC8 L´Ofre
MC9 Cami s´Arxiduc
Antall sider totalt 15. A4 format. Vi anbefaler utskrift på bare
ene siden av arket.
For å redusere sideantallet er beskrivelsene nedkortet i forhold
til Turbok fort Sydenferien. Vi regner med at boka brukes til å
velge tur, kjøring fram til parkeringsplassen og til å finne
starten på stien. Herfra kan utskriften som du finner her ta
over. Fordelen er at du slipper å ta med boka på fjellet.
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Opp mot klippen.

Puig des Romani
Følg kjerreveien oppover. Den svinger skarpt mot høyre.
Like etter dette skal vi ta av fra veien, opp til venstre
(10). Stien blir etter hvert overgrodd, men her er det lett
å gå. Snart går den litt nedover og kan være glatt om det
er fuktig. Du får etter hvert flott utsikt mot klippetoppen
Penya Roja (11).
Stien går i skråningen. Like under klippen kommer du til
en liten åpen plass – et stidele (12). Dette er markert
med en oval på bilde 11. Følg stien som går opp til
høyre (13). Det er to alternativer her, men begge går opp
like til foten av klippen. Vel oppe svinger du mot høyre
og følger ryggen oppover (14). Stien er utydelig på dette
partiet. Du får et lite og
14
enkelt klyvepunkt før den
lille toppvarden. Går du
noen meter lenger fram, får
du flott utsikt mot Coll
Baix-stranden. Retur
samme vei. Husk å ta til
venstre nede ved klippen.

Fra venstre Penya Roja og Penya des
Migdia. Puig des Romani helt til høyre.

Følg ryggen til toppen.
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Til venstre her.
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Mot klippeveggen.
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Rett fram i stidelet.

Penya Roja
Kjerreveien stiger bratt. Like etter at
veien svinger brått til høyre skal vi ta av
fra veien, opp stien til venstre (2). Stien
stiger raskt. Den er delvis overgrodd.
Snart går stien litt nedover. Den følger
kanten på fjellet. Etter hvert stiger den
igjen, framover mot en bratt klippevegg
(3). Ved punktet (4) går det en sti rett
fram og en opp til høyre (dette punktet er
markert med en oval på bilde 3). Vi skal
rett fram her (stien til høyre følger turen
MC1). Stien går litt ned og går deretter
på en hylle i fjellet (5). Snart kommer vi
til en del av en befestning som vi skal
gjennom (6). På motsatt side av hullet er
det smalt, men her er en kjetting å holde
seg i. Ved ruinene svinger stien 90
grader mot høyre og går rett mot toppen
(8). Like etterpå får du et enkelt
klyvepunkt (9). Stien er merket med små
varder helt opp. Det er flere veivalg, men
alle fører til toppen.
Retur samme vei. Følg vardene på vei
ned fra toppen, de viser den beste veien.
Ved ruinene tar du til venstre, deretter
gjennom hullet
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Til høyre og opp ved ruinene.
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Stien går på en hylle.
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Vi skal gjennom hullet.
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Et enkelt klyvepunkt.
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Siste etappe til toppen.

Stien går over på denne ryggen.

Talaia d´ Alcúdia
Kjerreveien stiger bratt oppover. Like etter en krapp sving til høyre går det av en sti til venstre.
Dette er ruten for MC1 og MC2, men vi skal fortsette rett fram (2). Stien er sporadisk merket med
stolper med grønne piler. Vi passerer en grind og er snart ved Coll des Pedregaret. Her flater veien
ut og vi ser toppen foran oss (4). Snart stopper kjerreveien (ved et gjerde). Nå er det god sti
videre. Som vist på bilde 4 går den først ut mot høyre, deretter i svinger midt på fjellet. Stien er
delvis hogget ut i klippeveggen. Oppe på ryggen svinger stien mot høyre. Etter et slakere parti er
vi ved steinvarden på bilde 6. Nå er det bare noen minutter til toppen.
Retur samme vei eller via alternativet beskrevet under. Dette er en rundtur tilbake til parkeringsplassen. Legg til 1,5 time ekstra for denne varianten.

Rundtur
Gå tilbake til steinvarden (6) og ta til høyre. Det er skiltet mot Collet des Coll Baix-Refugi. Stien
går langs kanten av toppen før den går nedover i svinger. ▲Stien tar en krapp venstresving nede i
bakken. Den går nå mot ryggen vist til venstre på bilde 7 og følger denne nedover. Så går vi litt
opp, like til høyre for toppen av Puig des Boc, som vist på bildet. Deretter går stien i bratte
svinger ned mot Coll Baix – et leirområde med bord, toalett (i sommersesongen) og noen hytter.

Cap de
Menorca

9

Ta av til høyre, inn på sti (skiltet).
12

Coll de ses Fontanelles.
13

Stien følger dalen nedover.
14

10

Følg bekkefaret.

Fra Coll Baix kan du gå ned til
stranden. Beregn en drøy time for
turen opp og ned. Gå da til venstre
når du kommer ned til leirområdet.
Følg hovedstien selv om denne
svinger langt mot høyre – ikke
benytt de fristende snarveiene.
Siste del av ruten går på store
steiner i strandlinjen (bildet til
høyre). Det advares mot svømming
pga. sterke understrømmer.

11

Stien går mot høyre.

På steiner fram til stranden.

Vi fortsetter rundturen ved å ta til høyre ved leirområdet og følge en
bilvei nedover. Veien går i bratte svinger og flater ut i en liten dal. Like
etter at en vei kommer inn fra venstre skal vi ta til høyre (9), skiltet mot
Ermita de la Victoria. Stien går ned i et bekkefar (10) og følger dette.
Legg merke til stolpen. Der kløften blir trangere svinger stien opp mot
høyre (11), deretter til venstre. Den går nå på høyre side av dalen. Snart
passerer du det høyeste punktet, Coll De ses Fontanelles (12) og stien
fortsetter ned en liten dal (13).
Stien går over til en kjerrevei (14). Følg denne nedover dalen. Veien
krysser et bekkefar og stiger litt. Noen hus dukker opp til venstre. Du
kommer nå til krysset på bilde 15. Ta til høyre her, skiltet mot Ermita de
la Victoria. Hundre meter lenger oppe fortsetter vi rett fram som vist
(16).
I noen hundre meter til har vi kurs rett mot toppen, men snart tar vi av
mot venstre (skiltet). Veien går over i en sti som går langs fjellsiden (17).
Bratt stigning på slutten opp til parkeringsplassen.

Fra sti til kjerrevei.
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Til høyre i krysset.
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Rett fram her.

Stien går mot venstre, langs fjellet.
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Cala Murta
Følg veien tilbake fra parkeringsplassen,
som vist på bilde 8. Ta ned stikkveien der
det er skiltet mot Cala Murta. Veien går
mot høyre og du passerer en grind (10).
Hundre meter lenger framme svinger
veien mot venstre (11). Den går nå i
dalbunnen (12). Like før stranden, med en
port rett fram, tar en til høyre. På stranden
er det bord og benker, samt toalett.
Gjennom grinden. Leirstedet til venstre.
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Stien til høyre fører til utsiktsplassen
Castellet (13).
Retur samme vei.

Til venstre rundt leirstedet.
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Flott turvei nedover i dalen.

Tar en stien til høyre for stranden kommer
en til utsiktsplassen Castellet.
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Puig d´Alaró – fra Orient
Etter å ha gått gjennom porten følges
kjerreveien horisontalt mot venstre. Denne går
over til sti (5). Etter 500 meter begynner stien
å stige (6). Den går bratt oppover i skogen.
Opp-på ryggen kommer vi ut på en ny
kjerrevei. Følg denne ett hundre meter og du er
ved Pla d´es Pouet (7). Vi skal til venstre, mot
Alaró, opp den flotte steinsatte veien. Den går
nå horisontalt i fjellsiden.
I krysset (10) svinger du mot venstre og følger
stien som går i fjellveggen opp til borgen der
du går gjennom en portal i en mur. Etter at du
er kommet gjennom portalen kan du gå ut til
venstre. Her er det spennende utsikt, men det
er luftig langs kanten.
Toppen finner du mot høyre etter portalen. Der
er det flere bygninger og en meget liten kafé,
selvfølgelig med alle rettigheter.
Retur samme vei. Husk å ta til høyre i krysset
på bilde 10. Når du kommer til Pla d´es Pouet
tar du ned til venstre (13).
Alternativt kan du returnere via gården Es
Verger. Gå ned fra fjellet, men istedenfor å ta
til høyre ved bilde 10 går du rett fram. Denne
stien tar deg ned til bilveien nedenfor Es
Verger. Følg veien til høyre, opp til gården.
På gården er det en restaurant med grillet
smågris som spesialitet. Følg veien videre
forbi restauranten til Pla dés Pouet der du tar
ned til venstre som vist på bilde 13.
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Horisontal sti her.
7

Til venstre ved Pla d´es Pouet.
10

Skrapt til venstre her.
13

Ned til venstre ved Pla d´es Pouet.
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For å komme til stistart må vi gå 500 meter
ned veien vi kjørte opp. Veien tar en stor sving
mot høyre. Noen hundre meter etter utgangen
av svingen tar vi opp til venstre (4). Den
steinsatte stien går oppover i svinger. Stien tar
en krapp sving mot høyre og går deretter på
oversiden av en lang og høy steinmur (6).
Lenger oppe svinger stien mot venstre, bort fra
muren. Den går i svinger oppover. Snart er vi
tett inntil fjellet. Stien flater ut og har kurs mot
venstre (nordvest). I stikrysset (7) følger vi den
steinsatte veien oppover i stupet (litt luftig).
Veien går gjennom en portal. Oppe på flaten
etter portalen kan vi ta en luftig avstikker mot
venstre.
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Veien mot toppen går mot høyre. Her har vi
flott utsikt ned mot Es Verger. Vi finner
historiske bygninger på toppen og en liten kafé
med alle rettigheter. Fra det luftige topppunktet ser du byen Alaró, samt flere av de
høyeste toppene på Mallorca (du kjenner
kanskje igjen L´Ofre fra tur MC8).
Retur samme vei.

Ta av fra veien her, ca. 500 m fra Es Verger.

6

7

Vi skal opp den steinsatte veien.

Veien går langs en høy steinmur.
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Barranc de Biniaraix
Veien går langs vannet og krysser demningen.
Turen går nå inn i en fjelldal. Snart kommer vi til
en stengt grind, men det er en port nede til høyre
(6). Følg veien videre innover dalen. Like etter at
du har passert et stort steinhus skal du ta av til
høyre (7) for å gå rundt et privat område.

Gå gjennom porten nede til høyre.
7

Til høyre og inn på sti.

Stien svinger mot venstre og går i skogen
parallelt med veien. Den kommer tilbake til veien
når du nærmer deg toppen av passet (Coll de
L´Ofre). Ut til høyre får du flott utsikt ned dalen.
Tur MC8 tar av til venstre her. Beregn en drøy
time ekstra om du vil opp på L´Ofre. Vi skal ned
mot høyre (8) - i alt 800 meter. Den brede stien,
markert med stolper, krysser veien flere ganger
og går etter hvert på veien. Du ser gårder nede til
venstre. Du får snart flott utsikt mot høyre
nedover dalen. Nå skal du gjennom porten på
bilde 10 og ned mot venstre.
10

8

Stien tar av fra veien like over passet.

Inn porten.

13

Veien går under bratte stup.
14

Greit å krysse elven.
16

Ute av dalen går vi mot høyre.
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Til venstre i Biniaraix.

Stien går i kanten av dalen, delvis med stup ned mot
venstre. Pilgrimsveien tar deg i svinger nedover (13),
helt til gården i bunnen av dalen. Her går stien mellom
store steinmurer og krysser elven på fine broer (14).
Det er skilt i alle kryss, men vi skal uansett langs elven
nedover dalen. Den blir smalere, men det er likevel
plass til den perfekte turveien, som krysser elven flere
ganger – alltid på gode broer. Om ikke så lenge er vi
ute av dalen. Veien går nå horisontalt mot høyre (16).
Snart er vi inne i Biniaraix. Ta til venstre i krysset på
bilde 17, og fortsett nedover en smal gate. Snart er du
ved bodegaen (19). Ta en øl her og be verten ringe etter
en drosje, eller bruk mobilen (Radio Taxi Sóller)
19

Målet er nådd – Bodegaen i Biniaraix.
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Ta inn til venstre på denne veien.
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Rundt svingen og på sti inn til venstre.

5

L´Ofre
Følg rutebeskrivelsen for MC7 helt
fram til Coll de L´Ofre. Nå går MC7
ned til høyre. Vi skal derimot rett fram
(2). Veien svinger mot venstre. Ta
umiddelbart inn veien til venstre (3).
Denne skal vi følge rundt fjellet – vi
skal gå opp fra baksiden. Etter en liten
kilometer kommer du til plassen på
bilde 4. Like bak svingen går det en sti
inn til venstre (5). Starten er markert
med en liten varde (6). Stien går nå opp
gjennom skogen. Det er flere
alternativer, men den beste stien er
markert med små varder. Mot toppen
forsvinner skogen. Siste del går på
svaberg. Toppen er markert med en
liten varde. Retur samme vei.
6

Stien går inn i skogen.

Varde ved stistart.
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Vi skal inn til venstre her.
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Og til høyre her.
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Opp her.

Cami de s´Arxiduc
Gå tilbakeveien du kom og
sving til venstre, inn på
Carrer de Na Mas (2). Ta til
høyre i neste kryss, nå på
Carrer de Son Gual (3). Her
ser du dalen vi skal opp
(midt i bildet). Gå rett fram
mot en stor, firkantet
bygning og ta til venstre, inn
på Carrer dels Pins. Ta så til
høyre på Carrer Ullastres. Gå
opp bakken og ta til venstre i
neste kryss, inn på Carrer
dels Ametlers. Gaten går
horisontalt med en stor mur
til høyre. Sving så inn til
høyre på Carrer dels Olivers
(4). Gaten stopper ved en
port. Vi skal følge stien til
venstre for porten (5). Stien
går langs en betongvei og et
gjerde. Snart forlater vi veien
og gjerdet (6). Stien går inn i
tett skog. Vi krysser en grind
(7). Stien går nå horisontalt
mot venstre.
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Ta stien til venstre for porten.
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Vi forlater gjerdet.
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Over grinden.
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14

▲Stien svinger mot høyre.
9

Gå gjennom åpningen i steinmuren.
10

Til høyre ved Font des Pouet.
11

Til høyre ved passet Coll Estret.
12

Fra Coll Estret.

Inn på rideveien.

▲Rett der framme svinger stien
mot høyre (8). Legg merke til
steinene som ”sperrer” veien rett
fram. Den brede stien går i
svinger oppover i skogen. Stien
flater ut like etter at du har
passert en steinmur (9).
På denne flaten kommer du til
brønnen Font des Pouet. Sving
mot høyre her (10). Stien går på
flaten gjennom skogen. Den
svinger svakt mot venstre. Stien
er fortsatt bred, men utydelig.
Etter flaten stiger den opp mot
passet Coll Estret gjennom en
liten dal. Ved passet svinger
stien til høyre (11) forbi noen
steinbenker (12).
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Veien går på kanten av stupet.

Stien går mot høyre i fjellsiden. Her har vi utsikt ut over
dalen etter hvert som stien stiger gjennom skogen. Vi
krysser en steinmur (13). Stien går nå rett fram, opp en liten
stigning. Snart møter vi en sti som kommer fra høyre. Dette
er hertugens ridevei. Vi svinger inn på denne og går oppover
mot venstre. Et skilt forteller at vi er på vei mot Teix. Den
fantastiske rideveien tar deg i svinger opp til ryggen av
fjellet, og går langs kanten av stupet (16). Føler du at det er
for luftig her, kan du gå i skogen ned mot høyre. Stien
fortsetter langs ryggen. Du passerer Puig Caragoli, en liten
topp til venstre. En avstikker på rideveien tar deg opp hit.
Stien fortsetter langs ryggen. Etter hvert går den ned i en
liten dal (18). Her ser vi Teix.
18
Teix

13

Gjennom steinmuren.

Stien går ned i denne dalen. Toppen rett fram er Teix.
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Her kan en ta av mot Teix.
22

…og gjennom denne.
24

MC9

21

Stien fortsetter langs ryggen, går forbi
Puig d´es Pou og går deretter ned i et
pass der vi passerer et gjerde. Ved
steinvarden på bilde 19 kan vi ta en
avstikker til venstre til Teix (se
under). Rideveien fortsetter rett fram.
Den tar oss i svinger ned Cairatsdalen. Veien blir bredere. Vi passerer
Font des Polls og veien flater etter
hvert ut. Der veien deler seg (21) tar
vi til høyre. Grinden passeres på
siden. Veien går nå
2
horisontalt mot høyre. Vi
passerer nok en grind (22)
og kommer etter hvert ut på en
asfaltvei med en høy mur til høyre.
Følg veien framover og ta til venstre i
krysset (23). Om ikke lenge er du ved
den firkantede murbygningen du
passerte på opptur. Gå rett fram og
ned til venstre. Snart er du ved bilen.

Gjennom grinden.

23

Til venstre.

27

Bestigning av Teix

Over muren.
25

Mot toppen.
26

Toppvarden.

Avstikkeren tar oss opp på Teix og
deretter ned til Font des Polls. Beregn
1,5 time ekstra. Gå opp til venstre ved
varden på bilde 19. Stien går opp en
liten kløft og kommer ut på en flate.
Følg stien rett fram. Du kommer til en
steinmur (24) som krysses med stigen.
Etter steinmuren er du på bilde 25.
Gå rett fram, opp bakken og ta til
høyre mot toppen (26). Følg ryggen
videre fra toppen (27). Gå ned mot
venstre, gjennom en steingard (28).
Den steinete stien går nedover mot
høyre, på venstre side av ryggen (29
og 30). Du kommer ned i en dal og
følger først en sti, deretter en dårlig
kjerrevei i svinger nedover. Etter et
luftig parti (31) er du nede ved Font
des Polls, og følger dalen nedover
(bildene 20 til 23).
29

På venstre side av
ryggen.

Følg ryggen fra toppen.

28

Gjennom steingarden.

30

Midt på, så til venstre.

31

Et luftig parti.
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