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El jaciment de l'antiguitat tardana de
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Baptisteri (zona de bateig)

Son Peretó
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Església

• En aquesta visita coneixereu una de les primeres
esglésies cristianes de Mallorca, el seu cementeri i les
habitacions i els tallers que hi havia al seu voltant.
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Cementeri
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Cementeri i tallers
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• L'església o basílica tenia capacitat per a 400 persones.
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• El sòl de la basílica estava fet de mosaics de colors que
ara es poden veure en el Museu d'Història de Manacor.
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• El baptisteri és el lloc on habitualment es batejaven els
nous cristians.

Zones d'excavació
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• Cronologia del jaciment: segles V a VIII dC.
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Panell informatiu
Aparcament per a vehicles de
persones amb mobilitat reduïda (PMR)
Itinerari accessible

Un passeig
arqueològic:
de les cases prehistòriques
a les primeres esglésies
Els jaciments de
s’Hospitalet Vell i Son Peretó

S’Hospitalet Vell
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El poblat prehistòric de
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• Durant la visita a s’Hospitalet Vell fareu un
recorregut per la prehistòria de Mallorca
des de l'època dels monuments més antics,
les navetes, fins a la conquesta romana.

1

• Cronologia del jaciment:
Època de les navetes o edat del bronze:
1700-1200/1100 aC.
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Navetes

Època talaiòtica: 1200/1100 aC fins a segle
I aC.
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Recinte rectangular
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Talaiot i habitacions
adossades

• El recinte rectangular és un espai amb dues
habitacions que s'organitzen a partir d'un
pati central.
• El talaiot és l'edifici més monumental de
qualsevol poblat talaiòtic i en el qual
s'inverteix més treball de construcció.
Respecte a la funció dels talaiots sabem
que no són cases, ni llocs per enterrar. És
probable que fossin magatzems, llocs de
vigilància o de reunió.
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• Les navetes són cases de planta allargada
en forma de ferradura. En l'interior tenen
una foganya i banquetes de fang o pedra.
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Per accedir al jaciment només
heu d’obrir i tancar la barrera.
L’entrada és lliure.

Zones de descans

• L'entrada és gratuïta.
• Hi ha zones d'aparcament i un itinerari a seguir
amb panells amb codis QR que enllacen a notes
de veu i vídeos explicatius.
• Entre tots hem de cuidar els jaciments i
mantenir-los nets.

• Per fer visites guiades, contactau amb el Museu
al telèfon 971 84 30 65 o al correu electrònic
publicacionsmuseu@manacor.org

Panell informatiu

Aparcament per a
vehicles de persones amb
mobilitat reduïda (PMR)

• Estan oberts al públic tots els dies de l'any.

• Podeu trobar més informació al web
www.museudemanacor.com/ca/investigacio

Zones d'excavació
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Els jaciments de
s’Hospitalet Vell i Son Peretó
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@museumanacor

@MuseuManacor

Museu d’Història de Manacor
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