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MEnorca EQÜEStrE





“MEnorca tÉ Un Gran PotEnciaL PEr a La 
crEaciÓ dE ProdUctES EQÜEStrES, ViSt QUE 

EL caVaLL ForMa Part dE La SEVa cULtUra 
MÉS arraiGada i diSPoSa dELS rEcUrSoS 

BÀSicS PEr crEar ProdUctE, EntrE ELLS EL 
caMÍ dE caVaLLS”

Diagnosi de Turisme Eqüestre 2009 PDPT Menorca.



caMÍ dE caVaLLS
185 km en 20 etapes

2008 - dret de pas públic (FoMit)

2009 - 2012 - Senyalització i condicionament 
(Programa de caminos naturales)

2012 - Homologació Gr 223



EL cLiEnt dE tUriSME EQÜEStrE
El mercat alemany és el que consumeix més productes 
de turisme eqüestre fora del seu pais.
És un dels principals mercats que ja té Menorca, 
per tant, hi ha que promoure accions per captar aquest 
públic i redirigir-lo.

El mercat británic cada vegada més viatja amb la motivació 
de fer turisme eqüestre.
Fet que ja és un mercat que té Menorca, 
també s’han de promoure accions per redirigir-lo.

El mercat francés és el mercat potencial més 
estructurat d’Europa i és sobre el que s’haurà d’incidir 
amb més accions directament.
tendència a l’alça de turistes francesos a Menorca.



EStratèGia PEr aL 
dESEnVoLUPaMEnt dEL 
tUriSME EQÜEStrE:
• Potenciació de les activitats complementàries
• Estructuració de productes de turisme eqüestre



ProJEctES PEr aL dESEnVoLUPaMEnt 
dEL tUriSME EQÜEStrE (1)
Finançament del projecte:
• Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio del Gobierno Central 
• Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears
• Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca

Es porten a terme accions de inversió, Promoció i dinamització del destí. 
“Producte Eqüestre”, s’articulen, estructuren i coordinen els recursos existents 
del sector eqüestre a Menorca. Vigència del Pla: 2008-2013



ProJEctES PEr aL dESEnVoLUPaMEnt 
dEL tUriSME EQÜEStrE (2)
EQUUStUr és un projecte interreg-Sudoe què té per objectiu la creació 
de la XarXa EUroPEa dE tUriSME EQÜEStrE

Format per deu socis: 
• 6 a Espanya
• 3 a França
• 1 a Portugal



ProJEctES PEr aL dESEnVoLU PaMEnt
dEL tUriSME EQÜEStrE (3)
Participació en el projecte europeu EUQUUS amb l’objectiu de 
potenciar el posicionament i la comercialització de Menorca com a destí 
de producte eqüestre

Projecti s co-financedb yt he
Competitiveness andI nnovation
FrameworkP rogramme of the
EuropeanU nion



rUtES dE tUriSME EQÜEStrE
a Menorca s’ha dissenyat una ruta de turisme 

eqüestre de 5 dies, basada en el Camí de Cavalls, 
seguint els criteris del Manual Europeu.



dinaMitZaciÓ i ForMaciÓ 
d’EMPrESariS
• Sessions de dinamització amb empresaris
• Sessions de formació teòrica i pràctica
• Viatge de prospecció



ProdUctES dE tUriSME EQÜEStrE
Turisme a cavall
• Activitats complementàries
• Rutes eqüestres de varis dies

Turisme del cavall
• Festes locals
• Espectacles eqüestres
• Curses al trot i competicions
• Fira del cavall de pura raça Menorquina





cLUB dE ProdUctE 
MEnorca natUraL
Un programa de col·laboració entre 
els ens públics i privats amb l’objectiu 
d’optimitzar la promoció i dinamització 
del turisme eqüestre de Menorca.

• Accions de promoció conjunta 
• Gestió i control de la qualitat 
• Accions formatives



ProMociÓ i coMUnicaciÓ
• Accions promocionals en col·laboració 
 amb les oficines de turisme de turespaña 
 (Fam trips i Press trips)

• Assistència a fires genèriques i especialitzades

• www.menorca.es



SitUaciÓ actUaL dEL tUriSME 
EQÜEStrE a MEnorca
• 10 centres de turisme eqüestre (5 d’ells comercialitzen 
 a mercats estrangers ttoo/directe)
• 11 clubs hípics
• 2 hipòdroms
• 1 centre d’espectacles



rUtES EQÜEStrES a MEnorca
• Durada. 3 o 5 dies a cavall
• nacionalitats: regne Unit, França i alemanya
• nivell adquisitiu elevat
• nivell d’equitació alt
• Edat mitjana >50 anys
• comercialització amb agències especialitzades 



EL tUriSME EQÜEStrE a EUroPa
• Més dones que homes
• dones treballadores, sense fills
• classe mitjana-alta 
• compren paquets a través d’operadors especialitzats
• Volen professionals que parlin el seu idioma. 
• Busquen l’autenticitat del territori i la comoditat en comptes de luxe
• Edat de 25 a 70 anys d’edat
• Els dos mercats emissors més importants són Europa i Estats Units.
• a Europa, França el país on més es practica el turisme eqüestre. 
 alemanya i regne Unit són els principals mercats emissors a l’estranger.

“Font: EUquus project - maig 2014”



Fundació Foment del Turisme de Menorca
Camí d’es Castell, núm. 28

07702 Maó
Telf. 971.36.86.78
www.menorca.es

info@menorca.es
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