ITINERARI
DE SES SÍNIES
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L’ITINERARI DE SES SÍNIES

Finca Pública Galatzó
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ses Sínies

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 DE SES SÍNIES
Aquest itinerari s’inicia al pàrquing de la finca i passa
al costat de les cases de possessió, discorre en direcció nord, paral·lel al torrent de Galatzó, i finalitza en
el jaciment arqueològic de ses Sínies, de l’Edat del
Bronze.

En aquesta ruta de dues hores i quart i 9 km de recorregut, ens trobam zones de cultiu tradicional, bosc
mediterrani, paisatges muntanyencs, elements etnogràfics de variada tipologia (forns de calç, un dels
quals restaurat, qanats, pous, ranxos de carboner, etc.)
i el nucli arqueològic de ses Sínies. El final d’aquest
recorregut connecta amb una ruta de major dificultat
que condueix a la mola de s’Esclop i que enllaça amb
el GR-221.

Jaciment de
ses Sínes
Cruïlla del pou
de ses Sínies

Ranxo de carboners

Duració: 2h 20’
Distància: 9,3 Km
Desnivell: 246 m
Tipus de recorregut: anada i
tornada
Dificultat: fàcil

Mirador
Forn de calç de sa Cova Rotja

Paisatgísticament, s’hi pot destacar el trànsit d’una
zona de cultiu entorn de les cases a un terreny dominat pels marges amb oliveres en els vessants de les
muntanyes properes, i el naixement del torrent en les
confluències dels cims del puig de Galatzó i la mola
de s’Esclop.

En l’aspecte botànic, hi podem observar diverses
plantes endèmiques de les illes Balears, com ara l’estepa joana (Hypericum balearicum), la didalera (Digitalis minor) i la panconia de penyal (Crepis triasii), així
com vegetació típica mediterrània, com el garballó, el
canyís, l’estepa negra, la mata, el pi i l’ullastre, entre
d’altres.
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