
RUTES FERROCAIB

Petra
LAT. 39,594646 LONG. 3,087512

È2 Santuari de Nostra Senyora de Bonany

LAT. 39,618127 LONG. 3,110906

È1 Estació de Petra

Baixador ferroviari construït l'any 2003 en motiu de la reobertura de la línia ferroviària fins a 
Manacor. 
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La ruta cap al Santuari permet conèixer alguns dels monuments de Petra presentats a la seva 
ruta urbana, com són l'església parroquial, la rectoria i la casa pairal i museu de Fra Juníper 
Serra. Un cop al carrer Barracar Alt, tombam a la dreta pel carrer Unió i seguim a l'esquerra
pel carrer Barracar Baix fins arribar al camí de Bonany, que prendrem a la dreta. Arribats a 
una bifurcació on hi ha la torre d'un molí, agafarem el camí de la dreta (deixarem el molí a 
l'esquerra). Continuam pel camí principal fins arribar al peu de la muntanya. Aquí tenim dues 
opcions, o bé pujar per l'antic camí que fa drecera, tot dret o bé seguir la carretera que es 
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Església d'estil historicista, d'arrels neobarroques, bastida entre els anys 1920 i 1925 sobre un 
antic temple barroc. L'interior és de planta de creu llatina, sense capelles laterals i amb 
tribuna als peus. La coberta és de volta de canó amb llunetes, dividida en tres trams, i una 
cúpula al creuer. Al presbiteri s'hi venera la imatge de la Mare de Déu de Bonany. 
El santuari compta amb un espai destinat a hostatgeria. 
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desvia cap a la dreta. Ambdós camins duen sense pèrdua al santuari.
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1 ÊPetra
Categoria

Longitud
Temps estimat
Com arribar-hi en
transport públic?

Mercat setmanal Dimecres al matí

www.tib.org; www.trensfm.com
Telèfon: 971 17 77 77
 Tren SFM fins a Petra
1 h. 
4,2 Km

Excursió
Dificultat Baixa


