
 

 

 

Per molts de nosaltres que vivim aquí, el mes de setembre és el 

millor per descobrir i conèixer Menorca. És un mes on encara les 

aigües de la mar estan tèbies i on el sol ja no “crema” tant, el que 

ens permet fer excursions o estirar-nos a la sorra. 

 

Setembre és el mes de Menorca per excel·lència 

 

Platges més solitàries, comerços més tranquils, visites menys 

concorregudes, ... un luxe que, molt egoistament per part meva, 

m’agradaria que continués així. 

 

 

Aquí us deixem algunes interessants opcions que encara podeu 

gaudir aquest mes de setembre, a més de sol i platges: 

  



 

Festes de Gràcia (Maó) 

 

 

 

 

Entre els dies 6 i 9 de setembre tenen lloc les festes patronals de Maó. Els carrers s’omplen 

d’activitat, de mercats artesanals, de música, d’espectacles, … tot passejant. 

El típic “jaleo” festa amb cavalls es viu amb gran intensitat al pla de Sa Parròquia, i al Port i a 

moltes places podem gaudir de diferents tipus de músiques pels carrers. 

Les festes acaben amb grans focs artificials que es fan des de l’illa Pinto, al Port, i que podem 

veure des de molts indrets de la ciutat. 

Programa de festes aquí:  http://www.ajmao.org/documents/documents/586docpub.pdf 

  

http://www.ajmao.org/documents/documents/586docpub.pdf


Cultura Talaiòtica 

 

 

 

 

Bon moment per poder visitar algun d’aquests recintes mil·lenaris que opten a ser candidats a 

Patrimoni de la Humanitat. Ara tenim menys aglomeracions per poder-los visitar amb més 

calma. Fora de temporada, alguns poden tenir qualque dia gratuït. Informeu-vos. Coneixeu el 

per què de les navetes, les taules, els hipogeus, els talaiots, … descobriu la nostra història i 

admireu “in situ” les meravelles dels primers pobladors de Menorca. 

Més informació aquí:  http://enmenorca.wordpress.com/patrimonio/arqueologia-talayotica/ 

 

  

http://enmenorca.wordpress.com/patrimonio/arqueologia-talayotica/


Esports al mar 

 

 

 

 

Encara es temps per aprofitar i fer algun esport al mar ja que la temperatura de l’aigua 

continua sent molt alta i, en canvi, el sol fa menys mal. Windsurf, star up paddel, caiac, 

excursions en barca, …. 

Algunes empreses que fan activitats d’aquest tipus són: “menorca activa” i “dia complert” 

  



Catedral de Menorca  

 

 

 

 

A Ciutadella trobem la catedral de l’illa, però quan la visiteu no deixeu de passejar pels 

voltants, els seus petits carrerons, el pati de Cal Bisbe (magnífic), … I ja que esteu, passegeu pel 

casc històric de Ciutadella i el seu bonic port. 

Més informació aquí:  http://enmenorca.wordpress.com/?s=catedral+de+menorca 

  

http://enmenorca.wordpress.com/?s=catedral+de+menorca


Camí de Cavalls 

 

 

 

 

Quan la calor ja no apreta tant, és el millor temps per fer un tram del camí de cavalls, (tot i que 

a l’hivern amb bon temps, és la millor època). Apropeu-vos a les cales o llocs caminant per 

aquesta ruta que us mostrarà la natura, fauna, flora i racons de Menorca que no es poden 

veure d’altra manera. 

Més informació aquí:  http://enmenorca.wordpress.com/naturaleza/cami-de-cavalls/ 

  

http://enmenorca.wordpress.com/naturaleza/cami-de-cavalls/


Santa Àgueda 

 

 

 

 

Una proposta per pujar al tercer cim de l’illa de 264m. El camí és molt bonic, gran part 

empedrat, i en el cim ens esperen les restes d’un Castell àrab, dels pocs vestigis àrabs que 

queden a l’illa, i també altres edificacions, com la petita capella. Les vistes del camp menorquí 

són imperdibles (tot i que molt més verdes els mesos de març i abril). 

Més informació aquí: http://enmenorca.wordpress.com/?s=santa+agueda 

  

http://enmenorca.wordpress.com/?s=santa+agueda


 

Postes de sol 

 

 

 

 

Hem d’apropar-nos a la costa i cercar indrets per veure les fantàstiques postes de sol.  

  



Castell Sant Felip   (fins el 15 de setembre) 

 

 

 

Encara esteu a temps de fer la visita guiada pels subterranis d’aquest Castell que a la seva 

època va ser el més gran d’Europa i del que només ens queden alguns dels seus interminables 

subterranis. La visita nocturna  és molt interessant i  es pot viure una curiosa ambientació amb 

figurants. S’ha de concertar visita.  

Pitgeu aquí per veure link del Castell de Sant Felip. 

 http://www.museomilitarmenorca.com/san-felipe/viaje-al-pasado-visitas-nocturnas-al-

castillo-de-san-felipe/ 

  

http://www.museomilitarmenorca.com/san-felipe/viaje-al-pasado-visitas-nocturnas-al-castillo-de-san-felipe/
http://www.museomilitarmenorca.com/san-felipe/viaje-al-pasado-visitas-nocturnas-al-castillo-de-san-felipe/


Visita guiada a l’església de Sant Francesc (Maó) fins el 30 de setembre 

 

 

 

Si mai heu visitat una església, aquesta de Sant Francesc a Maó, ens dona l’oportunitat de 

conèixer racons que no podem veure d’altra manera: terrat, capelles, pujada al campanar amb 

vistes del port, … els dimarts. Tel. 971362555 

Informació sobre les visites:  

https://www.facebook.com/www.santfrancesc.mao/info?ref=page_internal 

Més informació sobre Sant Francesc aquí.  http://enmenorca.wordpress.com/?s=sant+francesc 

  

https://www.facebook.com/www.santfrancesc.mao/info?ref=page_internal
http://enmenorca.wordpress.com/?s=sant+francesc


Alguns llocs per menjar: 

 

- Café del Nord (Platges de Fornells) 

- Binissues (Camí dels Al·locs) 

- Alcalde (Arenal d’es Castell) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I per acabar .... a l’illa amb seny! 

 No embruteu el camp ni tireu deixalles en els camins, llocs 

d’excursió o platges. Porteu sempre una borsa de plàstic i deixeu-les 

quan trobeu un contenidor. 

 No arranqueu flors ni herbes. 

 Camineu pels camins consolidats i no fora d’ells, així no 

malbaratarem la flora dels voltants ni molestarem a la fauna. 

 Tanqueu les barreres que trobeu pels camins. 

 


