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La ruta dels volcans 9-19 Setembre 

(Grècia-Nàpols)

Després d'unes curtes singladures entre les illes Jòniques salparem cap a Sicília en 
una travessa amb navegacions nocturnes. Recalarem al peu mateix de l'Etna 
(3350m), el volcà actiu més gran d'Europa. Travessarem l'estret de Messina fins a 
fondejar a les illes Eòliques. Podrem nadar en les aigües cristallines de Lipari i 
ascendir al Vulcano o a l'impressionant Stromboli en continua activitat. En les darreres
singladures del viatge arribarem a l'illa de Capri i finalment amarrarem al golf de 
Nàpols sota el Vesubio.

Preu per persona: 950€

Embarcament
Mesolongi Marina
Mesolongi 
Port Messolonghi, 
30200 Mesolongi, Grecia
Tel: +30 26310 50190

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

Com arribar:
Mesolongi: Està ben comunicada per autobús amb Atenes i la marina ofereix un 
servei especial de taxi amb l'aeroport d'Atenes (2h30). La Marina de Mesolongi és a 
10 minuts del centre de la ciutat.
Castellamare di Stabia: Molt ben comunicat amb tren de rodalies amb  Nàpols i 
l’aeroport Capodichino. 

Itinerari dia a dia

9 setembre Embarcament a Marina Mesolongi a partir de les 18h. Un cop instal·lats a
bord i fetes les explicacions necessàries podrem anar a fer una volta per la ciutat. 
Mesolongi es troba en una llacuna amb un gran valor mediambiental i paisatgístic.
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10 setembre Emprendrem d'hora el canal de sortida de la llacuna per a navegar cap 
a l'oest fins a les illes Oxeia on podrem fer la primera capbussada. Continuarem fins a 
Frikes,a l'illa d'Ítaca, una de les badies més boniques del mar Jònic

11 i 12 setembre Pel matí enfilarem el canal que separa Cefalònia de Levkas i 
emprendrem la travessa de la mar Jònica fins a Sicília, a 250 milles de distància i unes
45h. Farem guàrdies nocturnes i podràs participar en les maniobres, la navegació i 
tots els aspectes de la vida a bord d'un veler en alta mar.

13 setembre Recalarem pel matí a Riposto a Sicília, un bonic poble just al peu de 
l'Etna (3350m) sempre fumejant i visible des de molt lluny. Aprofitarem el dia per a 
descansar i visitar les colades de lava i els cràters del volcà.

14 setembre Navegarem prop de la costa Siciliana amb possibles parades per a fer 
un bany a les cales de Taormina i passarem l'impressionant estret de Messina entre la 
Calàbria i Sicília per a arribar a última hora del dia a Milazzo, a la costa nord de Sicília.

15 setembre Navegarem fins a les properes illes Eòliques i fondejarem a Vulcano. 
Podrem fer l'excursió al gran cràter, amb fumaroles sulfuroses i una  preciosa vista de 
les illes i la costa Siciliana. Després de fer un bany a la cala di Ponente navegarem fins
a la propera illa de Lipari i fondejarem sota el poble murallat.

16 setembre Anirem a fondejar a les Aigües increïblement transparents de la costa 
est de Lipari i els illots propers a Panarea. Per la tarda arribarem a l'illa de Stromboli. 
Podrem fer l'ascenció al cràter (924m) per a contemplar l'espectacle nocturn de les 
continues explosions de lava de les seves boques

17 setembre Després d'esmorzar i de fer el darrer bany en les aigües de les illes 
Eòliques llevarem ancores per a anar a contemplar la "sciara del fuoco" i posar proa al
nord cap al golf de Nàpols a 115 milles de distància, unes 18h. 

18 setembre A primera hora del matí recalarem a l'illa de Capri, la més famosa de 
les illes de la badia de Nàpols. Després de fer-hi un bany i esmorzar continuarem ruta 
fins a Castellammare di Stabia, molt a prop de les runes de Pompeia i al peu del 
Vesubio (1281m)

19 setembre Desembarcament a Porto Davide fins a les 10h

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.


