
LAT. 39,570292 LONG. 3,203005

È1 Estació de Manacor

LAT. 39,569225 LONG. 3,207428

È2 Església i claustre de Sant Vicenç Ferrer
LAT. 39,568878 LONG. 3,211038

È4 Esglèsia de Nostra Senyora dels Dolors

LAT. 39,557888 LONG. 3,218082

È5 Museu d'Història de Manacor

RUTES FERROCAIB

MANACOR

Església conventual de principis del segle XVII de planta basilical d'una sola nau i capelles 
entre els contraforts. Tot i caracteritzar-se per la seva austeritat, la capella del Roser, situada 
a la dreta de la nau, és un gran exemple del barroc religiós a Manacor ricament esculpit. 
Destaca també l'orgue de principis del S. XVIII.
El claustre del convent, en l'actualitat seu de diverses dependències municipals, és típicament 
barroc i es construí gairebé un segle més tard que l'església. 
Horari de visites: 
- Claustre: de dilluns a divendres de 8 a 14h i de 17 a 20h, entrada lliure.
- Església: en horari de misses, dissabtes a les 19h, entrada lliure.

L'Ajuntament de Manacor, conscient de la grandesa d'Antoni M. Alcover i Sureda i de la seva 
obra, acordà crear una Institució Pública amb el seu nom que fos acte d'homenatge, mostra 
dels seus records, estímul d'estudi i ciència, manifestació d'afecte cap a la nostra terra i els 
nostres valors i llavors d'un gran arbre de cultura i harmonia.
La Institució té com a principals finalitats la conservació, reunió i aprofitament científic de tot 
el legat d'Antoni M. Alcover per una banda i per l'altra l'estudi, recerca, coneixença i promoció 
de la cultura popular de Mallorca.

Horari d'obertura: de dilluns a divendres de 9 a 14h. 
Telèfon de contacte per a visites: +34 971 84 38 73

Església construïda en estil neogòtic, en substitució d'una anterior construcció del segle XVI. 
Presenta planta de creu llatina, d'una sola nau amb capelles entre els contraforts. Es troba 
inconclusa ja que falta construir-hi dues torres a la façana principal. 
Horari de visites: cada dia de 8:30 a 12:45h i de 17 a 19:30h.

Es troba situat a la carretera de Manacor a Cales de Mallorca, al km 1,5. És alhora un 
habitatge i recinte defensiu característic de les cases senyorials del segle XIV.  En l'actualitat 
és la seu del Museu d'Història de Manacor, que compta amb quatre sales d'exposició 
permanent que abasten les èpoques de la prehistòria, la romana, la de l'antiguitat tardana i la
islàmica. En el primer pis s'hi ubiquen les exposicions temporals.

Horari de visites:

- Estiu (de 15 de juny a 15 de setembre): dilluns i de dimecres a dissabte, de 9:30 a 14:30h 
i de 18 a 20:30h. Dimarts i diumenges tancat.
- Hivern (de 16 de setembre a 14 de juny): dilluns i de dimecres a dissabte, de 10 a 14h 
i de 17 a 19:30h. Diumenge de 10:30 a 13h. Dimarts tancat.
- Entrada lliure. 

L'edifici de viatgers de Manacor és molt diferent a la resta dels Ferrocarrils de Mallorca. Està 
format per tres cossos, el central de dues plantes i els laterals d’una sola. El cos central està 
cobert per una teulada a quatre vessants. La seva decoració com les del tram Inca – Manacor 
és molt senzilla. Les portes d’accés al cos central estan tancades per arcs de mig punt fet 
bastant rar en aquets edificis. Els dos cossos laterals tenen una teulada a dues vessants. Va 
ser restaurat l'any 2003 amb el motiu de la reobertura de la línia de ferroviària a Manacor. 
Com a capçalera de línia a Manacor hi havia dues portasses, una per als cotxes i l’altra per a 
les màquines. Per al servei de tracció també es va instal•lar una plataforma giratòria i dues 
aiguades. Una de les aiguades servia per a les màquines que acabaven el seu viatge a 
Manacor i estava entre les dues cotxeres. L’altra consistia en un petit dipòsit damunt un 
cavallet metàl•lic situat a la via general.
De l’estació de Manacor hi sortia el ramal d’Artà que connectava la ciutat amb Sant Llorenç, 
Son Carrió, Son Servera i Artà. Aquesta línia fou inaugurada l’any 1921 i clausurada l’any 1977.

LAT. 39,568473 LONG. 3,208399

È3 Fundació Mossèn Alcover

LAT. 39,572492 LONG. 3,210142

È6 Molí d'en Fraret - Secció etnogràfica del
Museu d'Història de Manacor

Molí de vent fariner ubicat a la barriada de Crist Rei. El seu nom prové de la darrera família de 
moliners propietària de l'immoble. La seva estructura és un molí de torre i base quadrada una 
mica irregular, de dues plantes d'altura i tres crugies. 
A dia d'avui és la seu de la Secció Etnogràfica del Museu d'Història de Manacor que té com a 
principal objectiu explicar les tasques de la pagesia mallorquina i mostrar els objectes que hi 
estan associats.

Horari de visites:
- Dilluns i divendres: de 10 a 12:30h.
- Dimecres: 
   - Estiu (de 15 de juny a 30 de setembre): 18 a 20h.
   - Hivern (d'1 d'octubre a 14 de juny): 17 a 19:30h. 
- Dimarts, dijous, dissabtes i diumenges: tancat.
- Entrada lliure.

Molí d'en Fraret - Secció etnogràfica del
Museu d'Història de Manacor

Torre dels Enagistes - 
Museu d'Història de Manacor
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MANACOR

Categoria
Longitud
Temps estimat
Com arribar-hi en
transport públic?

Mercat setmanal Dilluns al matí

www.tib.org; www.trensfm.com
Telèfon: 971 17 77 77

Tren SFM
32 minuts
2,36 Km
Ruta urbana

ÆÁ

1 Km
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de Manacor
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È6 Molí d'en Fraret - Secció etnogràfica del
Museu d'Història de Manacor
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