El refugi de muntanya del Port de Sa Calobra està ubicat al municipi d’Escorca,

a primera línia de costa, al costat de la desembocadura del Torrent de Pareis, un
dels pocs accessos al mar de l’emblemàtica Serra de Tramuntana. Situat en una
antiga construcció reformada i adaptada a la dècada dels 90 per a diferents usos
municipals. En 2014, una part d’aquesta edificació en desús ha estat habilitada
com a l’únic lloc d’allotjament d’aquest privilegiat enclavament de l’illa de Mallorca.
Descripció i equipaments
El refugi del Port de Sa Calobra té capacitat per 10 persones i disposa de serveis
bàsics com aigua corrent i electricitat. Està dividit en, un dormitori amb 5 lliteres
dobles amb matalassos , una sala multi usos equipada amb cuina, que inclou
una petita vitroceràmica, una nevera i un microones; taula rectangular, bancs i
xemeneia; un bany compost per dos lavabos, dos vàters i dues dutxes, així com
una àmplia terrassa empedrada a peu de mar per poder gaudir de les inigualables
aigües cristal·lines de la costa del Nord de Mallorca. Els usuaris del refugi també
disposaran d’un espai d’aparcament fins a 4 vehicles.
Activitats complementàries
El Port de sa Calobra, lloc en el qual es troba el refugi, és el punt d’arribada d’una
de les excursions més conegudes de la Serra de Tramuntana, la del Torrent de
Pareis, la desembocadura es troba a pocs metres, i dóna forma a un impressionant
monument natural que culmina en una cala de sorra i còdols, emmarcada per
dos alts cingles. És un lloc privilegiat per gaudir dels paisatges agrestes i grans
penya-segats d’aquesta zona de la serra des de la qual, a més, es poden realitzar
diferents itineraris per gaudir de la natura, com la ruta a l’ermita de Sant Llorenç
(entre Cala Tuent i Sa Calobra) i l’accés a la Torre de Cala Tuent. Com a dada
d’interès cultural, el primer diumenge de juliol, a només 500 metres del refugi, se
celebra el tradicional Concert del Torrent de Pareis al teatre natural format per
les altes parets de muntanya que circumden la desembocadura d’aquest famós
torrent.
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Localizació i accés
El refugi està ubicat a la planta baixa de l’edifici polivalent del Port de Sa Calobra
al municipi d’Escorca. Es pot arribar en cotxe o autobús, per la carretera de
Sa Calobra (MA 2141); ia peu, a través de les rutes del Torrent de Pareis i Sa
Costera. Així mateix, també es pot accedir per mar mitjançant els vaixells que
surten diàriament des del Port de Sóller o en embarcació particular (coordenades
X 482843_Y 4.411.250).
Informació i reserves
- La taxa d’ús del refugi és de 120 € per dia.
- La reserva ha de ser mínim de dues nits i màxim de sis.
- S’ha de fer un dipòsit de 120 € en concepte de fiança, que serà retornat mitjançant
transferència
bancària durant els 5 dies següents a la sortida del refugi, un
cop revisat i comprovat el bon estat de les dependències.
- Pot realitzar la reserva de la seva estada al Refugi del Port de Sa Calobra a les
oficines del Ajuntament d’Escorca o per via telemàtica amb una antelació inferior
a dos mesos de la data desitjada.
- Per a més informació 971.517.005.
Passos a seguir per fer la reserva del refugi
La reserva per a l’ús del refugi es podrà fer amb una antelació màxima de 2
mesos.
La reserva per a l’ús del refugi serà per nits, sense que la duració de la mateixa
pugui ser inferior a 2 ni superior a 6 nits consecutives.
Per reservar el refugi del Port de sa Calobra seguiu les següents passes:
1. Accediu a l’aplicació de la pàgina web de l’ajuntament a través de l’enllaç del
refugi per consultar el calendari de reserves.
2. Seleccionau les dates que desitgeu.
3. Emplanau la sol·licitud.
4. La recaptació de la taxa, la fiança i l’impost sobre estades turístiques: es farà
efectiva en el moment de la reserva, mitjançant targeta o transferència bancària.
En cas de pagament per transferència bancària s’haurà d’enviar el justificant a
l’adreça electrònica “refugisacalobra@gmail.com” en el termini màxim de 48 h.
5. Recollida de les claus: amb l’autorització per a l’ús del refugi, es facilitarà un
PIN per a la recollida de les claus què es farà a través d’una caixa fort per a claus
ubicada a l’exterior de l’oficina d’informació del Port de sa Calobra.
6. L’entrada al refugi serà a partir de les 14 h del primer dia de l’autorització per
a l’ús del refugi.
7. La reserva del refugi inclou autoritzacions per a l’aparcament de 4 vehicles
a una zona habilitada per els usuaris del refugi que es troba dins la zona de
residents. Cada autorització, s’ha de col·locar, dins el corresponent vehicle, al
parabrises davanter de forma clarament visible.
8. La sortida del refugi es realitzarà abans de les 17 h del darrer dia de l’autorització
per a l’ús del refugi.
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9. L’usuari està obligat a retornar les claus a la mateixa caixa fort per a claus a
l’hora de la sortida del refugi.
10. L’Ajuntament es reserva el dret d’autoritzar l’ús del refugi municipal.
Normes d’ús
1. No Rellogueu el refugi.
2. No supereu l’ocupació màxima establerta per a 10 persones.
3. No fumeu a l´interior del refugi.
4. No Porteu animals, a excepció de cans guia.
5. Comunicau a l’hora d’entrada o sortida, a l’Ajuntament d´Escorca, qualsevol
incidència que vegeu a les instal·lacions del refugi o en el seus voltants.
6. Respectau l’entorn del refugi.
7. Netegeu el refugi per deixar-lo en les condicions inicials d’entrega. Per aquesta
finalitat l’Ajuntament s’encarregarà de facilitar els estris necessaris.
8. Respectau el silenci, sobretot, a partir de l’horabaixa, atès que és un espai per
a gaudir de la natura i la tranquil·litat.
9. Seleccionau el fems que genereu i dipositau-lo als contenidors corresponents.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions portarà amb si la pèrdua de l’import
de la fiança i l’obertura, si escau, del corresponent expedient administratiu
Anulació
En cas d’anul·lació de la reserva:
— Es retornarà el 100 % del preu de la reserva en cas de que faltin més de 15
dies naturals per a la data reservada.
— En cas de que faltin entre 15 i 6 dies naturals per a la data reservada es
retornarà un 50 % del preu de reserva.
— En cas de que faltin 5 dies naturals o menys per a la data reservada, es perdrà
el total de l´import abonat.
— En tot cas, no es retornarà el preu de la reserva en el cas d’anul·lacions parcials.
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