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Entrevista a S’horabaixa 
 

 

 
 

Un migdia d’hivern, de la mà d’un bon amic... vam descobrir un lloc amb molt d’encant... un 
lloc per tornar i no oblidar... un lloc per perdre’s i deixar passar el temps amb el temps... Us 
parlem d’Agroturisme S’Horabaixa!!! 
 
Vam tenir la gran sort de gaudir de la seva hospitalitat i gastronomia: Fricandó per l’ocasió!!! 
Tot un festí pels catalans!!! Que dir què amb aquella benvinguda... aquell entorn meravellós i 
la acollidora companyia... una part del nostre cor es quedaria allà per sempre!!! 
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LBI: Com va sorgir l’idea d’Agroturisme S’Horabaixa? 
 
Agroturisme S’Horabaixa: La idea de crear Agroturisme S’Horabaixa va sorgir de la necessitat 
que teníem els socis de fer un canvi de vida laboral i vital que ens permetés poder donar el 
màxim de nosaltres mateixos sense perdre l’oportunitat de gaudir de les nostres aficions. 
Per això varem decidir obrir un agroturisme, on podríem donar el millor de la nostra formació 
com a dissenyadors creant un ambient rústic però modern a la vegada on la senzillesa, la 
funcionalitat i sobretot la sinceritat amb l’entorn i el concepte serien les pautes a seguir per 
dissenyar els espais tant interiors com exteriors.  
Decidir-nos per una finca rural a Mallorca va venir condicionat per les condicions idònies que 
te l’illa i aquest tipus d’allotjament per poder oferir als nostres clients un espai on poguessin 
gaudir de les nostres mateixes aficions (l’esport a l’aire lliure, la jardineria i horticultura i la 
cuina). 
 

 
 
LBI: Quant temps porta obert? Quina valoració feu d’aquest temps? 
 
S’Horabaixa porta obert al públic des de febrer de 2012. Aquesta és la nostra segona 
temporada i la valoració que en fem és molt positiva.  
Tot i que ningú ho coneixia,  ja que varem reformar totalment l’estil de la casa i li varem 
canviar el nom, el primer any va ser prou bo i l’evolució que hi hagut en l’ocupació fins a dia 
d’avui és molt positiva amb un percentatge de repetidors molt alt, fet que ens fa preveure que 
aquesta segona temporada serà molt millor que l’anterior. 
Estem molt contents per haver pogut arribar on som en tant poc temps i perquè cada client 
marxa content i amb ganes de repetir. 
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LBI: Quin tipus d’allotjament oferiu? 

 
S’Horabaixa és un agroturisme on poder desconnectar del dia a dia en un entorn rural i sense 
aglomeracions. La nostra ubicació privilegiada permet visitar les diferents zones de la illa amb 
certa facilitat degut a la bona comunicació per carreta però a la vegada estem en una zona 
prou tranquil·la per poder gaudir d’una nit estrellada sense més sorolls que els de la natura i 
amb zero contaminació lumínica. 
Hem apostat per crear uns espais on poder gaudir de la calma que ens ofereix l’espai natural, 
per això no hi ha televisions a les habitacions i cada estança te entrada i terrassa pròpia.  
Tot i això no deixem de banda les comoditats del mon actual i hi ha WIFI a tota la finca, piscina, 
calefacció, ventiladors, … 
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LBI: Turisme gastronòmic, actiu o totes dues coses? 
 
A S’Horabaixa creiem que totes dues coses son bàsiques per poder gaudir d’una vida sana, 
equilibrada i amb harmonia amb l’entorn que ens rodeja. A Mallorca tenim la sort de gaudir 
d’un clima mediterrani que juntament amb el privilegiat entorn natural que ens rodeja és 
perfecte per la pràctica d’esports a l’aire lliure durant tot l’any. 
A més hi ha una rica gastronomia local amb tots el beneficis de la dieta mediterrània i amb els 
millors productes frescos tant del mar com del camp. 
Nosaltres som conscients d’aquests privilegis i volem que els nostres clients també en puguin 
gaudir. 
 

 
 
LBI: De quins serveis disposeu? 
 
Tenim 12 estances amb entrada i terrassa pròpies, lavabo complet, calefacció i ventilador. N’hi 
ha 7 que son habitacions dobles amb opció de dos llits o be llit de matrimoni King size, i 5 
apartaments amb  saló/cuina totalment equipada i sofà llit (hi caben 4 persones).  
A més a més de les habitacions tenim una sala de TV amb sofàs, jocs de taula, llibreria amb 
varis idiomes, recepció amb informació variada de l’illa i ordinadors amb internet, bar honest, 
WIFI a tota la finca, piscina, Zona BBQ-Chill out, taula de pin-pon, slakline, petit rocòdrom 
exterior, lloguer de crash-pads, lloguer de bicicletes, … 
En quant a la gastronomia, els clients cada matí gaudiran del nostre esmorzar tipus bufet on 
trobaran tot el necessari amb productes típics  i de collita i elaboració pròpia. Als migdies 
poden demanar el picnic per endur que els simplificarà el dia i els assegurarà una alimentació 
sana. A les nits oferim els nostres apreciats sopars de cuina mediterrània amb tocs de cuina 
internacional elaborats amb els productes més frescos, i un parell de cops a la setmana fem els 
sopars Chill-out on acompanyarem la BBQ (carn, peix, verdures,…), paella,  tapes,… dels millors 
còctels i la millor música vora la piscina en un entorn que propicia la interacció entre clients. 
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LBI: De quines activitats podem gaudir? 

 
A S’Horabaixa som conscients de l’entorn natural privilegiat en el que ens trobem  per la 
practica de tot tipus d’activitats a l’aire lliure i per això oferim als nostres clients un ventall 
molt ampli d’activitats esportives i culturals, que els permetran conèixer l’illa de moltes 
maneres diferents. Els oferim la possibilitat de practicar tot tipus d’esports (ciclisme, escalada, 
hípica, cayak, barrancs, senderisme, nordic walking, running, vela, kitesurf, submarinisme, 
paddelboard,…) així com de lleure, cultura i gastronomia (sortides amb globus, motocicleta o 
vaixell, massatges, visites guiades a museus, cascs antics de pobles i Palma, bodegues,…) 
Tot i tenir un ventall tant ampli,  a S’Horbaixa som especialistes en escalada i ciclisme. 
En quant a escalada tenim el nostre propi rocòdrom, slackline, crash-pads i treballem amb els 
millors guies de la ma de Miquel Riera (precursor i quasi inventor del Psicobloc a Mallorca i al 
mon) qui ens podran guiar o ensenyar per gaudir del millor dia d’escalada, ja sigui clàssica, 
esportiva o psicobloc. 
Pel ciclisme contem amb el nostre propi material de la ma de O2 Bike (http://www.o2-
bike.com) amb central a les nostres instal·lacions on disposem de totes les bicicletes, pàrking i 
taller pels clients, rutes guiades, GPS i una oferta especialitzada. 
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http://vimeo.com/70868534 
 

http://vimeo.com/44323895 
 

 
LBI: On us podem trobar? 
 

www.horabaixa.es 
  
 
 
 


