Direcció General de Comerç i Empresa
CALENDARI DE FIRES I MERCATS DE LES ILLES BALEARS 2012

MERCATS SETMANALS A L’ILLA DE FORMENTERA
Formentera:

tot l’any: dimarts i dissabte, mercat de segona mà, al Jardí de ses Eres de Sant Francesc de Formentera
(d’11 a 14 h).
MERCATS ESTACIONALS A L’ILLA DE FORMENTERA

Formentera:

de maig a octubre: diàriament, mercat des Pujols, al passeig per a vianants des Pujols (de 20 a 24 h).
de maig a octubre: el dimecres i el diumenge, mercat de la Mola, a l’avinguda de la Mola, al Pilar de
la Mola (de 16 a 22 h).
de maig a octubre: dilluns, dimarts, dijous, divendres i dissabte, mercat artístic de Sant Ferran de
ses Roques, al carrer Major de Sant Ferran de ses Roques (de 20 a 24 h).
de maig a octubre: diàriament, mercat de Sant Francesc, al carrer de Jaume I i a la plaça de la
Constitució, de Sant Francesc de Formentera (de 10 a 14 h).
de juny a octubre: dijous, divendres i dissabte, mercat artesà de Sant Ferran de ses Roques (de 20 a
24).
juliol i agost: diàriament, mercat de la Savina, al passeig de la Marina (d’11 a 14 h i de 17 a 24 h).

INFORMACIÓ:
Conselleria de Turisme i Treball
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
(Tel.: 971 321210/ 321275 / 971 321087 - Fax: 971 32 25 56 www.consellinsulardeformentera.cat)
Advertiment: les dades consignades en aquest calendari provenen de la informació requerida per la Direcció General de
Comerç i Empresa a les entitats organitzadores de les fires i els mercats de les Illes Balears. El calendari no recull les
modificacions eventuals de dades que aquestes entitats puguin fer amb posterioritat a aquesta edició, tancada dia 9 de
desembre de 2011. Es recomana confirmar amb les entitats les dates dels actes abans d’assistir-hi.

