
 
 

TRAVESSA SON SERRA 2019 

 

La primera edició de la Travessa Son Serra va sorgir al 2011 com a desafiament personal d'un parell 

d'intrèpids joves veïns de la localitat que consideraven Son Real un magnífic paratge per a realitzar 

una exigent prova d'esport. 

 

Els 5km d'aigües turqueses i cristal·lines que separen els nuclis urbans de Ca'n Picafort i Son Serra 

de Marina ofereixen una més que respectable distància y un entorn idíl·lic per a l'organització 

d'una prova esportista que ha aconseguit consolidar-se com una de les travesses més importants 

de Mallorca atraient, en la darrera edició, a 180 valents de tot arreu. 

 

DATA: 27 juliol 2019 

Distància: 5km                           

Durada:  1-2 hores    

Concentració:  Club Nàutic Serranova  7.30h 

Bus Son Serra-Can picafort:  Bar 6 pins a les 8.15h (darrer bus 8.30h) 

Sortida:  Platja de Son Bauló a les 9.00h 

Participants: 200                                  

Info:  travessasonserra@gmail.com          

Telf: 627040415 

Inscripcions:    www.elitechip.net            

Preu:    15eur     

 

INSCRIPCIÓ INCLOU:                                                   

• Gorro Natació 

• Camiseta Finisher 

• Beguda Isotònica, aigua i fruita. 

• Bus de Son Serra de Marina a Son Bauló (es respectarà el torn d'arribada) 

• Guarda-roba  
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Premis:  

Els tres primers de cada categoria masculí i femení. Premi especial al més vell i al més jove sense 

fer distinció de sexes. El premis no seran acumulatius. 

 

Categories: 

• Infantil: 12-15 anys 

• Juvenil: 16-23 anys 

• Senior: 24-40 anys 

• Master: 41 o més anys. 

• Local: Residents al municipi de Santa Margalida 

 

Per cortesia del nostres patrocinadors també hi haurà Premis submergits durant el recorregut. 

 

En cas de mal estat de la mar, la travessa s'ajornarà a la següent setmana: diumenge 4 d'Agost, 

sense possibilitat de reemborsament de la inscripció en cas de la no participació.  

 

Totes les embarcacions, kayaks i paddles són benvinguts per donar assistència.  

 

Tots el participants s'hauran de personar per a la recollida del dorsal, gorro i camiseta al Club 

Nàutic Serranova a partir de les 7.30h fins les 8.15h on també hi haurà servei de guarda-roba. 

Atenció, el darrer bus cap a la platja de Son Bauló sortirà a les 8:30 de del Bar 6 Pins, us preguem 

puntualitat. 

 

Recordem que 1€ de la inscripció anirà destinat a una organització que fa feina per a reduir la 

contaminació i plàstics del nostres mars i oceans. 

 

Per més informació: 627040415 (Guillem) / travessasonserra@gmail.com 
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