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MENORCA  
 
Rustige wandelreis aan de Middellandse zee via een route die grotendeels langs de kust loopt. 

 
• Relaxte eilandsfeer 

• Azuurblauwe baaien 

• Cami de Cavalls kustpad 
 

Menorca is ideaal geschikt om op een actieve manier te verkennen, zonder er een grote inspanning voor te 
moeten leveren. Authentieke dorpen, witte zandstranden, mooi gelegen azuurblauwe baaien, kliffen en 
uitstekende visrestaurants zorgen voor een geslaagde mix. Je wandelt over een oud pad dat door Engelse 
bezetters werd aangelegd in de 18de eeuw. Deze route, ‘Cami de Cavalls’ werd recent voor een groot deel 
gemarkeerd als GR-route. Via afwisselende landschappen, vaak met zicht op zee, verken je het eiland al 
wandelend. De noordkust is amper bevolkt, hier wandelen we langs moerasgebied en duinlandschappen. 
 
Accommodatie wordt voorzien op strategisch gelegen plekken zodat verplaatsingen steeds beperkt zijn. 
Na de wandeling wordt er uitgebreid kennis gemaakt met de typische Mediterrane keuken. 
Menorca is sinds 1993 een Unesco Bio Reservaat vanwege de bijzondere fauna en flora. 
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Dag 1 – 10.03 Brussel – Menorca 
Vanuit Brussel vliegen we naar de hoofdstad van Menorca: Mahón. Dit klein havenstadje ligt op een heuvel 
en kent een strategische positie. Hierdoor werd Mahón in de 17de tot 19de eeuw verschillende keren bezet 
door de Britten en Fransen. We overnachten dicht bij het sfeervolle stadscentrum. 

 

Dag 2 – 11.03 Cala en Porter – Sant Tomàs 
Vanuit Mahón starten we de eerste wandeling in Cala en Porter. 
Geleidelijk gaat het bergop, onderweg hebben we zichten van de kust en dalen tot aan Son Bou, het langste 
strand van Menorca. Hier bevindt zich een uitgestrekt duinlandschap dat een grote ecologische waarde heeft. 
We passeren boomgaarden en de lagune van Ses Canessiesen tot we Sant Tomàs bereiken.  
Een korte transfer brengt ons naar het dorp Ciutadella, waar we de komende 3 nachten verblijven. 
18 km – 5,5 u wandelen – 180m klimmen/ dalen 

 

Dag 3 – 12.03 Cala Galdana – Son Xoriguer 
We laten Cala Galdana achter ons en komen verschillende kleine, mooi gelegen baaien voorbij.  
De strandjes van Turqueta, Son Saura en Macaralleta zorgen voor ideale rustpunten. 
Afwisselend komen we langs eikenbomen, dennenbomen, olijfbomen en akkers. 
’s Avonds slapen we opnieuw in Ciutadella waar we in een uitstekend visrestaurant de dag afsluiten. 
14 km – 4,5 u wandelen – 110m klimmen/dalen 
 

Dag 4 – 13.03 Cales Piques – Cala Morell 
De wandelroute bereiken we vanuit onze accommodatie in Ciutadella. Aan deze kant van het eiland waait er 
vaak een stevige wind (tramuntana). Hierdoor vind je hier op heel wat plekken muurtjes om tegen de wind 
beschut te zijn. Flora is hier erg beperkt, vooral kruiden zoals rozemarijn en kamille groeien hier. 
We komen toe in Cala Morell, een populair vakantieoord.  
Nadat we een welverdiend terrasje hebben gedaan volgt een korte transfer naar ons hotel. 
14 km – 4,5 u wandelen – 120m klimmen/ 150m dalen  

 

Dag 5 – 14.03 Cala Morell – Cala del Pilar 
Vanuit Cala Morell starten we onze tocht, die langs grote hoeves uit de 17de en 18de eeuw loopt. Wijde, relatief 
vlakke landschappen worden heuvelachtig, we komen nu op de Camí de Cavalls die we tot op het einde van 
de reis zullen volgen. Vanuit het binnenland wandelen we terug naar de kust tot aan Platja Cala del Pilar. 
Hierna volgt een transfer naar de accommodatie in Fornells, waar we 2 nachten verblijven. 
14 km – 4 u – 200m klimmen/ dalen 

 

Dag 6 – 15.03 Cala Pilar – Cap Cavalleria 
Vandaag starten we in Cala Pilar, waar we de Camí de Cavalls route opnieuw volgen. We bevinden zich aan 
de ruige noordkust, het meest heuvelachtige deel van het eiland. Weilanden, kliffen, moerasland en 
mediterrane flora vormen het decor vandaag, vaak met zicht op zee. Hier komen heel wat vogels voor zoals 
de visarend, vale gier of torenvalk. De mooi gelegen Cap de Cavalleria vormt het eindpunt vandaag. 
Tweede overnachting in het rustig gelegen dorp Fornells. 
17 km – 6 u wandelen – 350m klimmen/ 300m dalen 
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Dag 7 – 16.03 Parc Natural de s’Albufera 
Vanuit het vissersdorp Fornells wandelen we langs een zoutwinningsgebied tot aan ‘socarell’.  
Dit is de lokale benaming voor de endemische flora van Menorca die uit dicht struikgewas bestaat.  
We doorkruisen het natuurpark s’Albufera, een uitgestrekt gebied dat uit moerasland en duingebied bestaat.  
Aan de mooi gelegen Kaap Favaritx hebben we schitterende zichten van de Middellandse Zee. 
Vanuit Es Grau rijden we naar het hotel dat we al kennen van dag 1. 
19 km – 6 u wandelen – 250m klimmen/dalen 
 

Dag 8 – 17.03 Menorca - Brussel 
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de vlucht terug naar Brussel. 
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