
SI TE’N VAS A MENORCA…

Cala Escorxada

Les aigües turqueses d'una exclusiva Cala Escorxada - Foto: Cedida per la
Fundació Foment del Turisme de Menorca

L'exclusivitat és un dels grans atributs de Menorca, però s'amaga en algunes
cales recòndites que cal conquerir a través de camins molt especials. Situada al
sud-oest de l'illa, aquesta petita badia verge d'aigües cristal·lines és com un tresor
amagat amb poca afluència al qual es pot accedir des de Sant Tomàs, tres
quilòmetres i mig enllà, seguint una preciosa ruta que voreja el mar a través de
penya-segats i coves, barraques típiques i elements defensius molt peculiars. El
trajecte, que faràs còmodament amb calçat esportiu, ofereix unes vistes
panoràmiques que no oblidaràs, però l'arribada a aquesta cala serà la més
gratificant de totes les que visitis. A més, hi ha una joia amagada extra pels
amants de l'snorkel: un seguit d'increïbles coves submarines.

Caldereta de llagosta a Fornells



L'encantador poble pescador de Fornells - Foto: Cedida per la Fundació Foment
del Turisme de Menorca

La caldereta és un emblema de Menorca, però la seva recepta varia tant d'un lloc
a un altre com el mateix paisatge de l'illa. El bucòlic poble de pescadors de
Fornells és, en certa manera, el paradís dels qui arriben a l'illa a la recerca de la
caldereta perfecta. Les llagostes de Fornells són famoses perquè la zona nord és
rocosa i, per tant, tenen més substància i sabor de marisc. Explorar la preciosa
vila per trobar el restaurant ideal per menjar la teva caldereta és un pla idoni... I
amb una recompensa insuperable.

Lithica



El Laberint-Mineral de Lithica - Foto: Jean Pierre
Fouquet, imatge d'arxiu cedida per la Fundació
Litthica. Pedreres de s'Hostal

Lithica és un lloc
pràcticament
indescriptible, que hauríeu
de veure amb els vostres
propis ulls. Nascut de la
mà de l'home, com les
pedres de marès, però
recolonitzat per la natura,
aquest és un escenari de
gran bellesa plàstica, que et
transporta a fantàstics
paisatges onírics i
marcians. La fundació
privada sense ànim de
lucre que gestiona l'espai i
organitza les visites
t'introduirà fins al fons de
la cultura de la pedra a
través d'una inoblidable
ruta per les pedreres, el
gran jardí i el laberint, tot
també a través de festivals
d'estiu de música i arts
escèniques en escenaris
incomparables. Ves-hi a
l'hora de la posta, i la
màgia i misticisme es
multiplicaran fins a
l'infinit.

Cova d'en Xoroi

https://www.fosquetsdelithica.com/


Vista aèria de l'espectacular Cova d'en xoroi, amb el mar al fons - Foto: Cedida
per Cova d'en Xoroi

La Cova d'en Xoroi és un d'aquells llocs espectaculars on anar a acabar
d'arrodonir el dia després de sortir de la platja, treure's la sal i posar-te les teves
millors arracades i mudes. Enclavada a trenta metres sobre el nivell del mar,
aquesta terrassa de moda manté tota l'essència de Menorca amb les seves
impactants vistes sobre el blau elèctric del mediterrani, el seu tracte proper,
la música en directe i, evidentment, la beguda imprescindible dels menorquins: la
mítica pomada.

https://www.covadenxoroi.com/es/sunset-&-live-music

