


RUTA ALTERNATIVA PER ANAR I TORNAR DE
MURO - CAN PICAFORT - PLATJA DE MURO

Punt de sortida:
Carrer Comtat/Sa Riba, per ctra. Son Morey (Ma-3432), fins a la ctra. de Muro a Can
Picafort (Ma-3431).

Seguir per la Ma-3431, direcció Can Picafort, fins al punt quilomètric 7,5 i girar a la
dreta pel Camí des Velar.

Seguir sempre per aquest camí fins a arribar a la
ctra. Ma-3410, que va de Santa Margalida a Can Picafort
(punt controlat per personal de l'organització del Triatló 140.6).

Creuar la Ma-3410 (seguint estrictament les indicacions del personal esmentat), per
seguir tot recte pel Camí Ca'n Femenies i continuar fins a la ctra. Ma-3413, i una
vegada en aquesta, girar cap a l'esquerra en direcció a Son Bauló (Can Picafort).

Continuar fins a la rotonda de la ctra. Ma-12 (Arta-Alcúdia), girar a l'esquerra i seguir
fins a Platja de Muro.



RUTA ALTERNATIVA PER ANAR i TORNAR DE
MURO - SA POBLA (NOMÉS TURISMES I MOTOCICLETES)

Punt de sortida

Ctra. Marjals (benzinera), punt controlat per la Policia Local (seguir sempre les seves
indicacions).

Des de benzinera per carril de serveis fins a arribar al carrer que fa cap de cantó amb de la
Cooperativa de Muro. Girar a l’esquerra fins al primer encreuament (Camí de Can
Quartana), girar a la dreta i seguir fins al fons (torrent de Vinagrella).

Creuar el torrent i girar a l’esquerra pel Camí de Son March i tot recte fins a l’encreuament
amb el carrer de Sant Antoni.

Girar a l’esquerra per anar cap a la ronda Albufera (rotonda de la mà).



RUTA GENERAL ACCÉS HOSPITAL DE MURO

L'accés a l'hospital de Muro es pot fer des de dues vies:

1.- Carrer Creuer/Ctra. Ma-3433, Sa Pobla-Platja de Muro "Des Murterar", només
venint des de la ctra. Ma-3470 que va per darrere el complex turístic Bellevue, ubicat
al carrer Pere Mas i Reus.

2.- Des de la Ma-12 encreuament amb el carrer avinguda del Llac, rotonda de "Sa
hamaca", Platja de Muro. Venint des del Port d'Alcúdia o des dels passos de forma
alterna des de Can Picafort.

Ambdues vies controlades per Guàrdia Civil/Policia Local/Protecció Civil.
Seguir estrictament les seves ordres/indicacions.

RUTA GENERAL CAN PICAFORT - PLATJA DE MURO - PTO.
ALCÚDIA I VICEVERSA (TOTS ELS VEHICLES)

La ctra. Ma-12 (Arta-Pto. Alcúdia) estarà desdoblada amb punts de control i passos
de forma alterna tot el dia pels vehicles, punts controlats per la Policia
Local/Protecció Civil (seguir sempre les seves indicacions).

Hi haurà dos passos de forma alterna en ambdós sentits de circulació:

1.- Un situat a la rotonda de La Caseta dels Capellans fins al carrer Arenes.

2.- Un altre situat al carrer Avinguda Platges de Muro, encreuament amb la ctra.
Ma-12 (Arta-Pto. Alcúdia, rotonda davant hotel Parc Natural), fins al carrer Avinguda
de s’Albufera, davant l’hotel Playa Esperanza.

S’utilitzaran els carrils/vials de serveis. Seguir estrictament les ordres/instruccions
del personal de control.



RUTA GENERAL MURO - INCA - PALMA (TOTS ELS VEHICLES)

Punt de sortida
Carrer Santa Anna direcció Inca, punt controlat per la Policia Local/Protecció Civil (seguir
sempre les seves indicacions).

A la sortida hi haurà un desdoblament de la ctra. Ma-350 (Inca-Muro) i s’instal·larà un carril
d’intercanvi en passos alternatius pels vehicles que entren i surten de Muro en direcció Inca.
(seguir estrictament les ordres/instruccions del personal de control).

RUTA GENERAL MURO-SA POBLA - ALCÚDIA - PLATJA DE MURO
- POLLENÇA (TOTS ELS VEHICLES)

Punt de sortida
Carrer Santa Anna direcció Inca, punt controlat per la Policia Local/Protecció Civil (seguir
sempre les seves indicacions).

A la sortida hi haurà un desdoblament de la ctra. Ma-350 (Inca-Muro) i s’instal·larà un carril
d’intercanvi en passos alternatius pels vehicles que entren i surten de Muro en direcció Inca.
(seguir estrictament les ordres/instruccions del personal de control).

Arribar a Inca i agafar autopista per anar a Sa Pobla/Alcúdia/Platja de Muro/Pollença.

RUTA GENERAL MURO-SANTA MARGALIDA - MANACOR -
CAN PICAFORT - PLATJA DE MURO (TOTS ELS VEHICLES)

Santa Margalida/Manacor

Seguir les indicacions generals instal·lades en direcció a Santa Margalida, ctra.
3430. En arribar a la ctra. Ma-3410 (Santa Margalida-Can Picafort), rotonda “Del
Dimoni”, (punt controlat) creuar la rotonda en direcció Manacor, ctra. Ma-3440, tenint
opció per entrar dins el centre urbà de Santa Margalida o anar cap a Manacor.

Can Picafort/Platja de Muro

Des de Santa Margalida agafar la ctra. Ma-3401 en direcció al cementiri o la ctra.
Ma-3400 (Guardia Civil) i seguir fins a la ctra. Ma-12 (Arta-Alcúdia), girar a
l’esquerra en direcció a Can Picafort i Platja de Muro.


