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Fires i Mercats de Formentera
Mercat de segona mà de Sant Francesc
Lloc: al Jardí de ses Eres de Sant Francesc de Formentera (darrere de l'església).
Horari: dimarts i dissabtes, de 10 a 14 h. Obert tot l'any.

Mercat artesà de Sant Francesc
La plaça i carrers per als vianants adjacents de la capital es troben esquitxades de llocs i
tenderetes amb roba i complements.
Lloc: al carrer de Jaume I de Sant Francesc
Horari: tots els dies, de 10 a 14 h. Obert de maig a octubre.

Fira artesanal de la Mola
El mercat i fira artesanal de la Mola, inaugurat l'any 1984, constitueix un dels llocs emblemàtics
de l'illa on es respira el moviment hippie, que va arribar a Formentera a la recerca de la pau i la
llibertat quan la temporada d'estiu comença, i Formentera comença a omplir-se de vida, els
mercats estacionals inunden els carrers d’alegria i color. Parada obligatòria per als turistes que
visiten l'illa, al mercat s'hi poden trobar tot tipus d'objectes de gran qualitat fets de manera
artesanal amb materials com ceràmica, fusta, plata, pedra, petxines o vidre. Avui en dia el
mercat de la Mola s'ha consolidat com un lloc de prestigi on els artesans de la nostra illa poden
oferir al públic les seues creacions. En els darrers anys, amb l'objectiu de garantir la qualitat
dels productes i la comoditat dels venedors i per procurar conservar l'esperit original que el
caracteritza des dels seus inicis. Artesania, actuacions musicals i molt més!
Lloc: avinguda de la Mola
Horari: cada dimecres i cada diumenge, de 16 a 22 h. Obert de maig a octubre.

Mercat artesà des Pujols
Lloc: al passeig per a vianants des Pujols
Horari: tots els dies, de 20 a 24 h. Obert de maig a setembre.
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Mercat Artístic de Sant Ferran
Diàriament, excepte els dimecres i diumenges, acull una mostra de les arts plàstiques
inspirades en l'illa, especialment la pintura.
Lloc: al carrer Major de Sant Ferran de ses Roques
Horari: diari, excepte els dimecres i diumenges, de 20 a 24 h. Obert de maig a octubre.

Mercat de la Savina
Lloc: al passeig de la Marina
Horari: tots els dies, d'11 a 14 h. i de 17 a 24 h. Obert de juny a agost.
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