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GPS-coördinaten wandeling 7 - Ferreries - Langs landwegen en boerderijen
1. Weg net voorbij Son Pere: N 40 00.322 • E 04 01.499
6. Asfaltweg: N 40 01.721 • E 04 02.984
2. Hek Sant Francesc: N 40 00.128 • E 04 01.773
7. Splitsing: N 40 02.019 • E 04 02.626
3. Splitsing: N 40 00.234 • E 04 02.387
8. Splitsing: N 40 01.810 • E 04 01.650
4. Oude put: N 40 01.000 • E 04 02.559
9. Asfaltweg: N 40 01.114 • E 04 01.582
5. Uiterste punt heuvel: N 40 01.113 • E 04 02.572
10. Hek Son Vives: N 40 00.920 • E 04 01.778

R O U T E

7

afstand: 10,7 km
type:
rondwandeling
tijd:
circa 3,5 uur
zwaarte: 2 (klimmen en dalen)

Ferreries

Langs landwegen en boerderijen
Er naar toe
Neem vanaf de hoofdweg
Ciutadella – Mahon (ME-1)
de afslag Ferreries industrie/
Sant Patrici (vanaf Ciutadella net na de tunnel, vanaf
Mahon net voor de tunnel).
Volg daarna de borden Sant
Patrici. Je volgt deze weg
circa 2km. Na een steile
klim (19%) zie je aan de
rechterkant van de weg het
huis Son Pere. Even voorbij
dit huis kun je de auto aan
de rechterkant van de weg
parkeren.

Waarom?
Deze wandeling voert als één van de weinige routes door een heuvelachtig gebied.
Tijdens de rondwandeling klim en daal je zo’n 200 meter. Daardoor heb je prachtig
uitzicht over het binnenland en kun je zowel de noord- als de zuidkust zien. Het is
ook één van de weinige routes die je zoveel laat zien van het ontoegankelijke gebied
aan de noordkant van het eiland. Je loopt grotendeels over wegen en paden die alleen
worden gebruikt om bij de boerderijen te komen. Het is er daardoor rustig en biedt een
ongerepte aanblik. Hier vind je geen sporen van toerisme, alleen het boeren landleven.
Op één punt is er geen duidelijk pad, maar moet je zelf je weg zien te vinden. Dat is
weliswaar lastig, maar wel te doen, zo is onze ervaring.
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Ferreries
De wandeling
Loop vanaf de parkeerplaats (GPS1) terug naar het huis Son Pere. Voorbij het huis ga je
direct links, tussen de toegangspilaren van Sant Francesc door. Je loopt langs het huis
de landweg op. Op de splitsing bij het toegangshek (GPS2) naar Sant Francesc (Prohibido Entrar) houd je links aan en gaat over een veerooster. Er kan hier vee op de weg
staan. Ga door of over het toegangshek van Ruma Nou en loop rechtdoor. De weg buigt
naar links en loopt richting het huis. Even verderop splitst de weg zich (GPS3). Neem
het linkerpad richting Sant Josep. Ga weer door of over hekken en blijf het pad volgen
tot aan het huis. Via toegangshekken kom je op het erf en loopt langs de linkerkant van
het huis. Als er mensen aanwezig zijn, vraag dan toestemming om te passeren. Je gaat
weer door een hek en loopt rechtdoor. Even verderop buigt dit pad iets naar rechts en

gaat weer rechtdoor. Aan het eind van dit pad zie je een klein ommuurd terreintje
Ga via het hek dit terreintje op en klim er via de muur aan de achterkant weer af. Je
komt langs een oude put (GPS4). Blijf rechtdoor lopen tot de uiterste punt van de
heuvel (GPS5). Voor je zie je beneden een groot huis met zwembad (Sant Jaume).
Hier ontbreekt een duidelijk pad en zul je zelf je weg naar beneden moeten zoeken
langs schapenpaadjes. Verderop naar beneden begint een karrenspoor. Zorg ervoor
dat je aan de linkerkant van het huis met het zwembad uitkomt. Daar staat een loods
met een golfplatendak, waaronder landbouwmachines staan geparkeerd. Volg het
karrenspoor dat langs deze loods loopt en dat naar de uitgang van Sant Jaume voert.
Het loopt langs stallen en schuren. Het karrenspoor wordt breder en beter en brengt
je uiteindelijk via het toegangshek op een asfaltweg (GPS6). Hier ga je links. Op een
splitsing van asfaltwegen ga je rechtdoor (bordje doodlopende weg). Op de volgende
splitsing (GPS7) houd je links aan. Bij de inrit naar Son Rubi (rechts) ga je rechtdoor.
De weg wordt hier weer onverhard. Op de volgende splitsing (GPS8) ga je naar links,
een pad dat naar beneden tussen weilanden door loopt. Bij het toegangshek van
Sant Joan de Serra ga je niet rechts omhoog, maar ga je op het linkerpad rechtdoor.
Volg dit pad door de hekken van Sant Antoni de Ruma. Blijf het slingerende pad
volgen naar boven tot je bij het huis komt. Hier ga je weer door een hek en direct
op de asfaltweg (GPS9) naar links. Volg deze weg naar links omhoog. Je komt weer
door een paar hekken en begint aan een steile klim. Even verderop kom je langs de
toegangshekken van Son Vives (GPS10), hier ga je naar rechts en blijft klimmen. Loop
langs Ruma Vell en je ziet in de verte al de auto staan aan de linkerkant van de weg.
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