Sortida 12 de novembre: Valldemossa – Deià, 8.17 km +558 m.

Sortida
Donat que per la primera sortida els que vingueren em varen dir que preferien llogar un autobús que anar
amb el TIB ho tornarem a fer així.
Quedem a les 8h00 a Balmes amb la cantonada amb la plaça Güell, on la darrera vegada. La idea es sortir
entre les 8h15 i les 8h30 per arribar a Valldemossa a les 9h00 com a molt tard.

Tornada
La ruta és de poc més de 8 km. A un ritme de 30 minuts per kilòmetre (això és un ritme molt suau)
caminarem unes quatre hores. Farem aturades per berenar i dinar així que crec que una hora probable
d’arribada a Deià pot ser a les 15h00, sis hores després. Per tant arribaríem a Palma al voltant de les 16h00.

Característiques de la ruta
La ruta la començarem a la plaça del mercat de Valldemossa i pujarem cap el Pla des Pouet. Són 1,3 km amb
un pendent considerable així que en arribar farem una aturada.
Després enfilarem pel camí dels miradors on agafarem el desviament que va per un camí de carboners cap a
la cova del ermità Guillem. També la pujada és considerable i en arribar aturarem per berenar i recuperar
forces.
Arrancarem cap el espectacular camí de l’Arxiduc on gaudirem de les vistes a la foradada a 900 m sobre el
nivell del mar i el deixarem per començar a baixar cap a Deià pels Cingles de Son Rullan. La baixada comença
amb un camí de pedra una mica incòmode per ficar-se en un alzinar espectacular. El camí té molt de
pendent i, encara que sigui de baixada, cansa una mica. Ara bé, les vistes són al·lucinants.
En arribar al voltants de la finca de Son Rullan, segurament serà un moment per fer una aturada i dinar una
mica. Encara quedaran uns dos quilòmetres d’un caminet entre càrritxs, ullastres i pins abans d’arribar a
Deià. Sortirem a l’alçada del Hotel El Molí.
En aquesta url https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12464401 trobareu el recorregut a Wikiloc.

Per apuntar-te a la sortida.
Envia un correu a jpol@colegiosantamonica.eu amb SMTRAVESA1718 a l’assumpte i indicant el nom (i l’edat
si són menors). Com que llogarem autobús teniu de temps fins el dimecres 8 de desembre. Les places de
l’autobús la decidirem dijous. Per favor si us heu de donar de baixa aviseu abans.

