Sortida naturalista Setmana Santa 2016
Formentera i Eivissa
Dates: Setmana Santa 2016 (de dissabte 19març a dimecres 23 de març)
• Avió BarcelonaEivissa, dissabte 19032016 a primera hora. Tornada Eivissa
Barcelona, dimecres 23032016, tardanit
• Allotjament a Formentera, en règim de mitja pensió, del 19 al 22 de març (3
nits)
• Allotjament a Eivissa – ciutat, en règim de mitja pensió, del 22 de març fins el
23 de marc (1 nit)

• Visites. Formentera:
• Centre de Interpretació de la nidificació de les aus marines
• Excursió (amb petita caminada) al Cap de Barbaria
• Restes arqueològiques prePúniques
• Torre des Garroveret. Observació de sargantanes (Podarcis
pityusensis) ciàniques i gegants
• Far de Barbaria
• Excursió a La Mola
• Penyasegat de la Mola
• Far de la Mola. Observació de diverses morfologies de sargantanes
• Taller d'orfebreria de Mayoral. Objectes naturals convertits en joia
• Excursió a la Punta des Trucadors
• Caminada de 2km per les dunes
• Platja de Illetes. Recollida de sorra de foraminífers i rodofícies.
Observació de sargantanes (Podarcis pityusensis) minúscules i de

coloració clara
• Estanys de salines de Marroig. Possibilitat d'observar flamencs

• Visites. Eivissa:
• Sortida en vaixell (glassbottom) pels illots de Ponents. Per
observar el fons marí de posidònies i aus nidificant
• Visita als estanys de Ses Salines. Explicació del funcionament
d'una salinera en l'actualitat
• En tot moment: Observació del diferents ecotipus, subespècies i morfologies de
sargantanes a mida que anem als diferents microecosistemes, els quals
propicien una determinada morfologia i coloració de sargantana.
• Trasllats:
• a l'illa d'Eivissa en autocar:
• a Formentera en cotxes de lloguer, i possibilitat de bicicletes (voluntari)

• Preu total: 520 euros. No inclou els dinars dels 5 dies. S'està negociant la
sortida amb vaixell als illots (no inclòs en el preu)
•
• Responsable i guia de la sortida: Antònia Maria Cirer

Inscripcions a través de la web (www.spcn.cat) del 5 al 15 de novembre de 2015.
Pagament en 3 terminis:
•

Al moment de la inscripció: 120 €

•

del 20 al 30 de desembre de 2015: 200 €

•

del 15 al 20 de febrer de 2016: 200 €

Ingrés al compte:IBAN: ES72 2100 0807 7202 0096 5011
Important!!!: Si us plau, poseu Formentera com a concepte, i no us

oblideu de posar el nom del remitent.
Cordialment
Junta SPCN

