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De la Mar Tirrena al mar Balear 20-30 setembre
(Nàpols-Barcelona)

Salparem cap a Procida, l'illa més autèntica del golf de Nàpols i les illes  
Pontines «Sofia Loren total». Travessarem la mar Tirrena per a recalar 
l'endemà a l'estret de Bonifacio entre Còrsega i Sardenya. Fondejarem en illes 
desertes d'aigües turqueses com Buddelli o Lavezzi, visitarem el parc natural 
de l'Illa de l'Asinara i ens acomiadarem de Sardenya a l'Alguer. Finalment 
travessarem fins a l'estimada illa de Menorca 

Preu per persona: 950€

Com arribar:
Castellammare di Stabia: Des de l’aeroport Capodichino hi ha autobus 
directe o tren de rodalies des de l'estació de Garibaldi, de Nàpols.      
Menorca: Està ben comunicat amb la península en avió i ferrys.

Embarcament:
Castellammare di Stabia
Porto Davide
Giuseppe Bonito 12
80053 Castellammare, Napoli
Tel: +39 081 871 6871

Desembarcament:
Menorca
Marina Mahon 
Moll de Llevant 305
07701 Maó,Menorca.
Tel: +34 971 366 787

Itinerari dia a dia

20 setembre Embarcament a partir de les 18h a Porto Davide, al centre de 
Castellammare di Stabia. Un cop instal·lats a bord i fetes les explicacions 
necessàries podrem fer una volta per aquesta bonica població napolitana molt 
propera a les runes de Pompeia i Herculano.
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21 setembre Salparem per a travessar el golf de Nàpols, navegant a vela sota
el impressionant Vesubio, fins a Procida. La més autentica de les illes de la 
badia de Nàpols. Per la tarda anirem a prendre un "bianco" a Coricella un dels 
barris mariners més bonics de la Mediterrània.

22 setembre Navegarem cap a les illes Pontines fins a Ponza, una petita illa 
amb cales d'aigües turqueses i sorra blanca i un acollidor poblet "Sofia Loren" 
total on podrem sortir a prendre alguna cosa i gaudir de l'ambient local.

23 setembre Salparem pel matí cap a Sardenya en una travessa de 160 
milles i unes 26 hores. Navegarem durant tot el dia i farem guàrdies 
nocturnes.

24 setembre Arribarem a migdia a l'arxipèlag de la Maddalena a la costa 
nord-oriental de Sardenya. Amb grans muntanyes, pinedes i cales 
paradisíaques. Per la tarda fondejarem al poble de Cannigione.

25 de setembre Navegarem cap a l'estret de Bonifaci, entre Còrsega i 
Sardenya i fondejarem entre els grans blocs de granit de les illes Lavezzi. Un 
dels ancoratges més bonics i salvatges de Còrsega.

26 setembre Aquest dia navegarem fins a Castelsardo, un petit poble 
medieval murallat. Amarrarem al port municipal i visitarem el castell i la vila 
vella

27 setembre Després d'esmorzar salparem cap al parc natural de l'illa de 
l'Assinara. Al migdia arribarem Cala d'Oliva on podrem fer un bany i una bonica
excursió per les muntanyes habitades pels petits rucs que donen nom a l'illa.

28 setembre Salparem d'hora per a passar l'estret passatge de Fornelli i 
navegar cap al sud fins a doblar els espadats del cap de la Caça i amarrar sota 
les muralles de l'Alguer, la ciutat catalana de Sardenya

29 setembre Salparem ben d'hora cap a l'oest per a navegar fins a l'illa de 
Menorca a unes 190 milles de distància i unes 30h de navegació, la travessa 
més llarga d'aquest viatge.

30 setembre Arribarem a Maó a primera hora de la tarda. Desembarcament a
Marina Menorca fins a les 10h del matí del dia 1 d'octubre.

Aquest recorregut és només orientatiu. Pot variar a criteri del patró en funció 
de les condicions meteorològiques, les necessitats de la navegació o les 
preferències del grup.


