Binicanella

La Bunyola I Mallorca

La Bunyola I Mallorca

Crta de Santa María, km 2,5
07193, Bunyola (Islas Baleares)

64 places

Habitacions

Blocs sanitaris
Sales d' activitats

Zona de vegetació
Piscina

Adaptada

Saló

Camp de fútbol

A l' illa de Mallorca, al municipi de Bunyola, en
l' interior de l'illa, trobem la casa de colònies i
alberg de Binicanella, situada a un quart d'
hora de Palma i a mitja hora de la Costa
Noroest, Son Marroig, Deià, Sóller...
Casa típica de l' illa amb caràcter rural i reformada
íntegrament al 2019 és ideal per gaudir de la
naturalesa i tranquilitat al cor de l'illa.
Rodejada
de
muntanya,
oliveres i
terra
baixa, Binicanella és un conjunt d' edificacions amb
unes 3 hectàrias de zona naturalitzada i
apta per desenvolupar tot
tipus
d'
activitats
relacionades amb la
naturalesa, la
pràctica
esportiva, el joc i el lleure.

COM ARRIBAR
La casa es troba a 15 km de Palma de Mallorca accesible per la Ma-2031 direcció Bunyola. A la rotonda girar a la
esquerra direcció Ma-2030 i en pocs metres podrem trobar l'alberg.

Coordenades GPS:
39º 40'07.6``N 2º41'47.9``E

93 430 16 06 reserves@peretarres.org www.peretarres.org/binicanella

DISTRIBUCIÓ
Instal·lacions exteriors
-Piscina
-Camp de fútbol i espais exteriors al voltant de la casa

Instal·lacions interiors
Planta baixa
-Menjador
-Sales d' activitats
-Cuina

Planta baixa
64 places
-2 Habitacions de 12 places
-1 habitació de 10 places
-1 habitació de 8 places
-3 habitacions de 6 places
-1 habitació de 4 places

EXCURSIONS
-Palma de Mallorca
-Port de Sòller

- Coves del Drach
- Deià

-Serra de tramuntana
-Inca

ACTIVITATS
-Esports d' aventura:BTT, tir amb arc,orientació GPS
-Esports nàutics
-Activitats d' Educació ambiental: energies renovables , estudi de la
climatologia de la zona i tallers d' experiments solars

RECURSOS
Festas i tradicions

Monuments i museus
Jardins d' Alfabia casa de
camp històrica amb jardins
a la Serra de Tramuntana.

Museu de la Mar a Sóller
és un centre
d'interpretació marítima

Cartoixa de Valldemossa,
del segle XV famosa per
albergar Chopin, Rubén
Darío o Miguel de
Unamuno entre altres

Reserva Puig Galatzó,
gran Parc Natural a la
Serra de Tramuntana

Castell d' Alaró,
espectacular mirador a la
illa i fortalesa inexpugnable
de l' època musulmana

Castell de Bellver, gòtic
mallorquí únic a Europa
per la seva planta circular
Catedral de Mallorca,
amb el el rosetó gòtic
més gran d' Europa

Feria de las Flors de
Costitx, el 1 de Maig els
carrers d' aquesta petita
població es converteixen
en obres d' art.
Festa de Sant Antoni, el
16 de Gener moltes
localitats de l' illa es
vesteixen de foc i dimonis

