ESPAIS D’ACAMPADA
Es tracta d’àrees de terreny de propietat pública convenientment homologades, delimitades i
equipades amb serveis bàsics, destinades a facilitar la pernocta dins un espai natural en tendes
de campanya. Aquests espais poden ser gestionats per la pròpia entitat pública o bé per una
entitat privada.
A les zones d’acampada, sol haver punts habilitats per cuinar, per menjar, per aparcar, etc....
Per poder acampar primer cal registrar-se en arribar i abonar la taxa corresponent. Cal respectar,
així mateix, la normativa específica de cada espai d’acampada.
Actualment, a Mallorca existeixen més de 500 places en diferents zones d’acampada
legalitzades, gestionades per l’Ibanat (Institut Balear de la Natura) o entitats de caire privat.
Algunes d’aquestes zones són les següents:
o

o
o

o
o

o

Font Coberta o Ca s'Amitger (Escorca) .- aquesta zona compta amb serveis de taules i
foc (als espais habilitats pertinents, dins el període permès), punt d’aigua, banys i dutxes
(IBANAT- Telèfons: 971 51 70 70/971 51 70 83).
Es Pixarells (Escorca).- compta amb serveis de taules, bancs, punt d’aigua, espais
habilitats per fer foc i banys. (IBANAT- Telèfons: 971 51 70 70/971 51 70 83).
S'Arenalet (Parc Natural de Llevant- Artà).- hi ha taules, banys, dutxes, punt d’aigua,
zona coberta per resguard en cas de pluja, i una cuina de gas amb utensilis. (IBANATTelèfon: 971 17 76 52)
La Trapa (Andratx).- petita zona d’acampada amb capacitat per quatre tendes, sense cap
servei. (GOB- Telèfon: 971 496 060)
Hipocampo (Cales de Mallorca).- zona d’acampada devora un alberg que conta amb els
mateixos serveis que l’alberg: menjador, dutxes, banys, cuina,... (Club Albergue
Hipocampo- Tel. 971 833 715 / 617 236 673).
Casal Son Serra de Marina (Sta. Margalida).- està equipada amb cuina, banys i dutxes.
(Col·legi Nostra Sra. De Montesion - Telèfon: 971 711 300)
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