Jornada en bicicleta i a peu pel Passeig Calvià
L'activitat consisteix en una Jornada en bicicleta i a peu pel Passeig Calvià, amb sortida des de
diferents punts del municipi i arribada a l'aparcament d'Aqualand (Magaluf). Es podrà triar entre un
itinerari a peu i dos en bicicleta:

•
•

•

Itinerari en bicicleta des de Peguera: sortida a les 10 h des de l'aparcament de la platja de
Torà, aturada a la Urbanització Galatzó a les 10.30 h i arribada al pàrquing d'Aqualand
(Magaluf) sobre les 10.45 h. Recorregut pel Passeig Calvià: 8,3 km.
Itinerari en bicicleta des d'Illetes: sortida a les 10 h des de l'aparcament d'Illetes, aturada a
l'aparcament de Costa d'en Blanes (devora el col·legi Ágora), aturada a l'aparcament de
Palmanova (AMADIP) i arribada a l'aparcament d'Aqualand sobre les 10.45 h. Recorregut
pel passeig Calvià: 9,3 km.
Itinerari a peu i en marxa nòrdica (Nordic Walking): ruta pel Passeig Calvià des del Toro.
A les 9 h iniciació a la tècnica de la marxa nòrdica per als principiants a la plaça Migdia.
Sortida a les 9.30 h de la plaça Migdia, aturada a Son Ferrer al carrer Mussol (davant
EROSKY) i arribada a Aqualand (4,9 km). Organitza: Nordic Walking Palma.

Inscripcions: fins dia 21 de setembre
https://www.facebook.com/MediNaturalCalvia/
WEB: Medi Natural i Urbà de l'Ajuntament de Calvià
També us hi podeu inscriure contactant amb el dinamitzador o amb la dinamitzadora de la vostra
zona.
Activitats per a grans i petits
Entre les 10 h i les 13 h a l'aparcament d'Aqualand hi haurà activitats per a tota la família:
Circuit en bici per a infants menors de 10 anys
Circuit dissenyat per als més petits i vigilat per monitors, que finalitzarà a les 12.30 h.
Organitza: Club Ciclista de Calvià
La Biblioteca Efímera
Hi trobareu un racó per a la lectura, bibliografia recomanada i especialitzada en temes relacionats
amb la mobilitat sostenible.
Organitza: Servei de Biblioteques (IMEB)
Jocs LILA. Una vintena de jocs i un carrusel construïts amb materials reutilitzats.
Tallers de robòtica i de ràdio i un circuit d'habilitats per a patins, rollers i skates. Exhibició de
capoeira, màster class de zumba i música.
Organitza: Joventut
Informació del programa europeu STEVE i circuit de prova per a bicicletes elèctriques.
Parc infantil d'educació vial del Consell de Mallorca.
Una paradeta amb informació municipal (activitats Joventut, transport a la Universitat, etc.).
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