
RUTES FERROCAIB

Santa Maria 
- OrientÈRuta

LAT. 39,653059 LONG. 2,774042

È1 Estació de Santa Maria

L’estació de Santa Maria comptava amb una giratòria per a locomotores. Permetia canviar el
sentit de marxa de les locomotores que anaven i venien per la línia. Vora la giratòria hi havia 
una aiguada. A l’andana hi havia una columna hidràulica que permetia fer aigua des de la via 
general. De l’estació de Santa Maria s’iniciava el ramal de Felanitx. La línia, inaugurada l’any 
1897,  enllaçava les viles de Santa Eugènia, Algaida, Montuïri, Porreres i finalment Felanitx. 
Abans d’arribar a Felanitx el ferrocarril s’aturava a Canteres, una petita estació que servia 
unes importants canteres de marès de la zona. L’any 1967 la línia fou clausurada i 
desmantellada.

!

!

È
L'excursió és de dificultat baixa. Per arribar-hi heu de partir de l'estació del tren de Santa 
Maria. Enfilarem el C/ de Sant Antoni, cap a l'esquerra, fins al final i girarem a l'esquerra cap al 
camí de Coanegra. travessam tot dret la carretera d'Alaró i passam a prop de les possessions 
de Son Torrella, Son Berenguer i Son Oliver, on acaba l'asfalt. La pista segueix el torrent, passa 
per son Roig (on hi ha una font), travessa un portell i arriba a la possessió de Son Pou. Aquí
agafam un tirany a mà dreta que rodeja les cases i ens torna a portar a la pista. Uns centenars 
de metres més enllà comença el camí d'Orient que puja per la banda dreta del torrent i a mà
dreta trobareu el camí de l'avenc. En aquest punt podrem desviar-nos cap a l'avenc de Son 
Pou o seguir cap a Orient, una de les valls més pintoresques de la serra.  Haurem caminat
 aproximadament una hora i 45 minuts des de Santa Maria.  

LAT. 39,713183 LONG. 2,753003

È2 Avenc de Son Pou

L'avenc de Son Pou és, sens dubte, un dels paratges més fantàstics de Mallorca. L'avenc, una 
cova calcàrea de grans dimensions, es visitat per nombrosos excursionistes al llarg de l'any.

ÈRuta
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Si seguim cap a Orient pujarem per la banda dreta del torrent. Poc després, en un petit collet 
hem de girar a l'esquerra en direcció al torrent. El camí, amb vistes impressionats comença a
planejar i després de passar a prop d'una sitja i un forn de calç, gira bruscament a l'esquerra. 
Aviat passam per una paret de pedra després de la qual el camí de carro davalla fent voltes
fins al torrent. En aquest punt, a l'esquerra, val la pena aturar-se per contemplar el salt des   
Freus, si duu aigua. 

LAT. 39,723895 LONG. 2,747225

È3 Salt des Freus

Impressionant salt d'aigua del torrent de Coanegra. 

ÈRuta
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El nostre camí travessa el torrent cap a una barrera metàl•lica que passam per un botador. 
Tenim ara les cases enrunades des Freu a la dreta i en 15 minuts, després de passar una 
barrera arribam a la carretera. Si continuam, en 30 minuts més, arribarem a Orient.

LAT. 39,73446 LONG. 2,760631

È4 Orient

Orient és un petit llogaret del municipi de Bunyola ubicat al centre de la vall del mateix nom. 
Envoltat de muntanyes, es troba a una de les zones més fèrtils i pintoresques de Mallorca,
entre la Serra d'Alfàbia i el Puig d'Alaró. La tranquil•litat, les cases de pedra i els carrers 
esglaonats són els seus trets principals. En el punt més alt del poble, situat a 450 metres
d'altura, s'hi troba l'església parroquial de Sant Jordi, edificada en el segle XVIII sobre un antic 
oratori del segle XIII. A la part baixa, es conserven uns singulars rentadors. I als afores, 
destaquen les cases de cals Reis i Son Terrassa.
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ÊSanta Maria - Orient
Categoria

Longitud
Temps estimat
Com arribar-hi en
transport públic?

Mercat setmanal Diumenge al matí

www.tib.org; www.trensfm.com
Telèfon: 971 17 77 77
Tren SFM fins a Santa Maria
3 h. 30 m.
13,9 Km

Excursió
Dificultat Mitjana


