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La ruta del Gessamí 1-14 Juny 

Barcelona-Tunisia-Sicilia

Amb escales a Menorca i
Sardenya navegarem en una
travessa amb moltes possibilitats
de vents favorables fins al nord
de Tunísia. Un país amb ports
acollidors, bonics fondejadors i
restes romanes i cartagineses.
Recalarem en exòtiques
poblacions amb medines,
minarets i fortaleses medievals
com Bizerta, Sidi Bou Said i
Kelibia. Des de Cap Bon creuarem
fins a Pantelleria, una petita illa
volcànica anomenada la perla
negra de la Mediterrània.
Finalment, en la darrera
singladura navegarem fins a la
propera costa sud de Sicilia.

Preu per persona:1200€

Atenció per a aquest viatge és necessari el passaport.

Com arribar: Mazara del Vallo es a 1 h en bus dels aeroports internacionals de 
Palermo i Trapani

Embarcament
Marina Badalona Amarre A5
Port Esportiu i pesquer de Badalona
 08912 Badalona 
Tel +34 933207500

Desembarcament
Marina Adina
Piazzale G. Battista Quinci–Molo Buonvento
91026 Mazara del Vallo, Sicilia
Tel +39 0923 90670

Itinerari dia a dia

1 juny Embarcament a Marina Badalona a les 12h.Un cop instal·lats i fetes les 
explicacions de seguretat i maniobra sortirem cap a l’illa de Menorca per a arribar-hi 
després d'unes 18 o 20 hores de navegació. Serà una travessa on es realitzaran 
guàrdies nocturnes i servirà per acostumar-se al ritme de la vida a bord del veler i a 
conèixer la seva maniobra.

2 juny Recalarem a Menorca pel matí. En funció de la situació meteorològica anirem a
les cales del nord o del sud de l'illa per a fer les primeres capbussades i descansar. 
Passarem la nit fondejats.
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3 juny Salparem pel matí, amb moltes possibilitats de tenir vents favorables, rumb a 
Sardenya,  a 200 milles i unes 30h de navegació. Podràs participar en totes les 
activitats de la navegació, maniobra,  fer guàrdies nocturnes...

4 juny  Arribarem per la tarda a Carloforte, a San Pietro, una petita illa al SE de 
Sardenya amb gran tradició de pesca i escala habitual dels viatges de l'Onas.

5 juny Després de fer un bany i dinar en alguna de les boniques cales de l'illa 
salparem cap al sud rumb a Tunísia a 100 milles i unes 16h de viatge. Navegarem per 
la nit fent guàrdies.

6 juny Recalarem a primera hora del matí a La Gallite, una petita illa escarpada i 
deshabitada amb bons fondejadors freqüentats per pescadors. Passarem la nit 
fondejats.

7 juny Navegarem fins a la propera costa de Tunísia, cap a Bizerta. Un cop fets els 
tràmits d'entrada al país podrem visitar la gran vila vella o medina i gaudir dels 
mercats tradicionals. Dormirem amarrats.

8 juny Aquest dia anirem costejant fins a cap Farina per a fondejar a redòs de les 
fantàstiques platges on podrem banyar-nos i gaudir del sol. Nit fondejats.

9 juny Després d'esmorzar salparem cap Sidi Bou Said, un encantador poble de cases
blanques i blaves amb un petit port acollidor. Les runes de Cartago són molt a prop.

10 juny Salparem ben d'hora per a navegar fins a Kelibia doblant el cap Bon i 
recalant en aquesta bonica ciutat i port de pesca. Per la tarda podrem fer una volta 
per la medina i pujarem al castell a veure la posta de sol.

11 juny Un cops fets els tràmits de sortida de Tunísia navegarem unes 7 hores cap a 
l'est fins a Pantelleria, una bonica illa Italiana anomenada «la perla negra de la 
Mediterrània» 

12 juny Passarem el dia a Pantelleria. Ens podrem banyar al "Mirall de Venus", un  
llac d'aigües termals en un cràter volcànic o a les cales rocoses de la costa i gaudirem 
de la tranquil·litat de l'illa. 

13 juny En la darrera travessa del viatge navegarem fins a Mazzara del Vallo. A la 
costa sud de Sicilia

14 juny Desembarcament a marina Adina a partir de les 10h.

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


