ITINERARI
GR221
ES CAPDELLÀ ESTELLENCS

PUNTS D’INTERPRETACIÓ DE
L’ITINERARI GR221
ES CAPDELLÀ - ESTELLENCS

Finca Pública Galatzó
Ses Cases

Graner del delme

Forns de calç de Na Llaneres

Jacimento
arqueològic de
Ses Sínies

Forns de calç des
Comellar de
sa Cova Rotja

Font des Poll

Ranxo de carboners

C/ Es Capdellà a Galilea Km 2.2
Tel: 971130577
medioambiente@calvia.com
www.pluscalvia.com
Horari d’accés a la Finca
07:00-19:00 de l’1 d’abril al 30 de setembre
08:00-17:00 de l’1 d’octubre al 31 de març
Horari d’accés a les Cases
09:30-14:30 dies laborables
10:00-17:00 dies festius

Finca Pública Galatzó

ITINERARI GR221
ES CAPDELLÀ - ESTELLENCS
Aquest itinerari pertany a la variant «B», denominada
«Galatzó», del Gran Recorregut GR-221 que va des
del Port d’Andratx fins a Pollença. La Ruta de Pedra en
Sec GR 221 permet descobrir els paisatges construïts
amb pedra en sec de la Serra de Tramuntana.
L’itinerari, de 16 quilòmetres de recorregut, surt des
Capdellà i agafa el carrer de Galatzó fins arribar a la
barrera de la finca pública. La ruta travessa la finca fins
a arribar al botador de la coma d’en Vidal. La GR221
continua fins a arribar a Estellencs. Fa possible visitar
interessants vestigis històrics i conèixer mites, llegendes i tradicions típiques de la serra de Tramuntana.
Pel que fa a la botànica, la gran infinitat d’endemismes vegetals i la diversitat de vegetació que hi ha en
el recorregut, amb alzinars i garrigues típicament mediterranis, contribueixen a incrementar l’interès paisatgístic del recorregut.
És una ruta que destaca per la presència de nombrosos elements de gran valor natural, etnogràfic i paisatgístic, i que ens permet descobrir el testimoni d’un
passat en el qual s’aprofitava cada racó i cada recurs
de la natura. El graner del Delme, les cases de Galatzó, el forn de calç de na Llaneres, el forn del comellar
de ses Penyes Roges, el conjunt etnogràfic de ses Sínies, el pou de ses Sínies, així com la font des Poll, són
punts d’interès del recorregut.
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Duració: 5h 25’
Distància: 15,7 Km
Desnivell: 925 m
Tipus de recorregut: travesía
Dificultat: moderada

