
                                       www.veleronas.com  info@veler-onas.com   Ana 622820421   Toni 622810105

Viatge a Itàca 16-29 juny 

(Mazara del Vallo-Mesolonghi)

Recorrerem la costa
sud de Sicilia amb
importants restes
gregues properes al
mar com Selinunt, la
Vall dels Temples o la
bellíssima ciutat de
Siracusa. Des d'aquí
emprendrem la llarga
travessa de la mar
Jònica fins l'arxipèlag
que formen les verdes i escarpades illes de Cefalònia, Levkas i Itàca, pàtria d'Ulisses. 
En aquest mar interior trobarem fondejadors arredossats, aigües turqueses sota els 
pins i petits ports amb autèntiques tavernes gregues on gaudir de la proverbial 
hospitalitat i tranquil·litat d'aquestes illes.

Preu per persona: 1200€

Com arribar
Mazara del Vallo és una bonica ciutat i el port pesquer més important d'Itàlia. Està 
ben comunicada per autobús (1h) dels aeroports internacionals de Trapani i Palerm. 
Marina Adina és a 5minuts del centre Històric de la ciutat.
Mesolongi es troba al centre d'una gran llacuna amb molt de valor mediambiental i 
paisatgistic. 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 
10minuts del centre de la ciutat. 

Embarcament
Mazzara del Vallo
Marina Adina
Piazzale G. Battista Quinci–Molo Buonvento
91026 Mazara del Vallo, Sicilia
Tel +39 0923 906700

Desembarcament
Mesolongi
Mesolongi Marina   
Port of Messolonghi ,  
30200 Mesolongi, Greece
Tel:  +30 26310 50190

Itinerari dia a dia

16 juny Embarcament a partir de les 18h a Marina Adina. Un cop instal·lats a bord i 
fetes les explicacions de seguretat i maniobra sortirem a fer una volta pel centre 
històric. 

17 juny Salparem d'hora per a gaudir, poc després de passar el cap de Granitola, de 
l'impressionant vista dels temples grecs de Selinunt.  Per la tarda arribarem a Porto 
Empedocle.

18 juny Pel matí podrem visitar la Vall dels Temples, el conjunt arqueològic més 
important de l'anomenada Magna Grècia, amb les restes de set temples dòrics i un 
paisatge espectacular. Al migdia salparem cap a Licata, una ciutat d'origen normand 
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dominada per una bonica fortalesa barroca.

19 juny Continuarem el cabotatge per la costa sud, probablement amb vents 
favorables. Fondejarem per a gaudir del bany a les llargues platges abans d'arribar a 
la moderna Marina di Ragusa.

20 juny Aquest dia navegarem fins a doblar l'extrem meridional de Sicilia, la Isola 
delle Correnti per a arribar Marzamemi, un poblet bonic i pintoresc amb una antiga 
almadrava.

21 juny En la darrera singladura per Sicilia d'aquest viatge remuntarem la costa de 
llevant fins a recalar a Siracusa, port natural i una de les ciutats més boniques de 
Sicilia. Conserva moltes restes del seu passat i orígens grecs i  Arquimedes n'és el seu
més il·lustre fill.

22 i 23 juny Salparem de Siracusa per a creuar la mar jònica fins a Grècia en una 
llarga travessa de 270 milles i unes 48h. Farem guàrdies nocturnes, poques, són les 
nits més curtes de l'any, i podràs participar en les maniobres, la navegació i tots els 
aspectes de la vida a bord d'un veler en alta mar.

24 juny Albirarem de molt lluny les altes muntanyes de l'illa grega de Cefalònia. 
Recalarem a Fiskardo. El poble, una joia, és troba en una fotogènica cala protegida on
podrem banyar-nos, descansar i explorar l'interior de l'illa.

25 juny Curta navegació fins a l'Illa d'Itàca. Mítica pàtria d'Ulisses, on podrem gaudir 
de fondejadors salvatges, amb pins i xiprers fins a la riba i aigües turqueses. Per la 
tarda fondejarem a Frikes, una bonica badia al nord-est de l'illa.

26 juny Navegarem cap el nord pel gran mar interior protegit per les illes de 
Cefalònia i Levkas. Podrem fondejar per a dinar a la famosa illa de Skorpios que fou 
propietat d'Aristoteles Onasis. Dormirem a les estretes cales del nord de Meganisi amb
la popa lligada als pins. 

27 juny Tornem cap al sud seguint aquest cop la vora del continent, amb algun dels 
fondejadors més bonics del mar Jònic, fins a arribar a les illes de Kalamos i kastos. 
Petites, amb poblets autèntics i agradables on poder gaudir de la hospitalitat i la 
calma de les illes gregues.

28 juny En la darrera singladura d'aquest viatge navegarem fins a l'illla d'Oxia, on 
farem les darreres capbussades abans de posar proa a Mesolongi. La ciutat on morí 
Lord Byron durant la guerra d'independència grega.

29 juny Desembarcament a Marina de Mesolongi 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.


