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 Sicília, Illes Egadi 30 juny-7 juliol
(Trapani-Palermo)

En aquest periple per la costa nord-oest de Sicília salparem de Trapani cap a les 
bellíssimes i desconegudes illes Egadi alternant nits fondejats en cales verges 
d’aigües transparents i recalades en petites poblacions amb encant a Favignana, 
Levanzo o la remota Maretimo . 
A Sicília navegarem fins a les cales de la Reserva del Zingaro, amarrarem a 
Castellamare, petit poble penjat sobre la badia i podrem visitar l’impressionant 
temple grec de Segesta. Finalitzarem el viatge a la històrica ciutat de Palerm.

Preu per persona: 1200€

Com arribar
Trapani la marina és a 15 minuts a peu del centre de la ciutat i a 17km de 
l’aeroport (TPS). Connexió Ryan Air amb Girona
Palermo Serem a la Cala, en el centre de la ciutat, a 30 km de l’aeroport (PMO) 
Connexió Vueling amb Barcelona
Diverses companyies d'autobusos comuniquen els dos aeroports entre si i amb
les dues ciutats. Bus AST Palermo-Trapani: 1h 30min, 107Km

Embarcament 30 juny 18h
Trapani
Marina "Columbus Yachting»
Via Rancunoli, 91100 
Google Maps

Desembarcament 7 juliol 10h
Palermo 
Yacht Club del Mediterraneo (YCM)
Molo Sud Bersagliere 
Google Maps

https://www.ryanair.com/es/ca/
https://www.google.com/maps/place/Yacht+Club+Del+Mediterraneo/@38.1223768,13.3703421,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319e8b17c81ec7f:0x9ba2392ff3a83575!8m2!3d38.1223726!4d13.3725308
https://www.google.com/maps/place/Columbus+Bar/@38.0141123,12.4989863,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1scolumbus+yachting+trapani!3m4!1s0x131961bb590f7907:0xdff2341be6d2f949!8m2!3d38.0146961!4d12.5008985
https://www.vueling.com/ca
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Itinerari dia a dia

30 juny Embarcament a Columbus Yachting al port de Trapani a partir de les 
18h. Un cop instal·lats i fetes les explicacions de navegació i seguretat soparem i 
anirem a fer un tomb per aquesta animada ciutat, edificada sobre una estreta 
península i amb un centre històric que val la pena visitar

1 juliol Després d’esmorzar salparem cap a l’illa de Favignana. Anirem a fondejar
a Cala Rossa, una badia d’aigües turqueses on podrem fer el primer bany del dia. 
En funció de la meteorologia anirem a dormir fondejats a les tranquil·les cales del
sud de l’illa o al petit port de la costa nord

2 juliol Salparem a mig matí per a navegar a vela i practicar les maniobres fins a
la remota i alta illa de Maretimo, fondejarem al al peu de la  península de punta 
Troia des de la que podrem gaudir d’una impressionant panoràmica. Maretimo és 
el lloc perfecte per a gaudir del bany i de la natura en estat pur

3 juliol Aquest dia navegarem fins a Levanzo per a fondejar prop del petit port 
amb aigües tan transparents que sembla que les barques estiguin suspeses a 
l’aire. A més de fer una volta per les pinedes vora el mar i gaudir del bany 
podrem anar en barca a visitar les importants pintures rupestres de la Grotta del 
Genovese

4 juliol Després de fer el bany salparem cap a la propera Sicília. Costejarem cap 
al nord amb moltes possibilitats de gaudir de vents favorables fins a doblar San 
Vito lo Capo, l’ extrem nord-oest de Sicilia i fondejar davant de la platja i el port 
pesquer on passarem la nit.

5 juliol Pel matí anirem a fondejar i fer un bany a Scopello, una de les cales més 
maques de Sicília, després navegarem cap a Castellamare, un poblet autentic 
penjat sobre la badia, per a amarrar al peu de les muralles. Per la tarda podrem 
fer l’excursió a Segesta, un dels temples grecs més ben conservats de la
Magna Grècia, situat en un bonic entorn de muntanya

6 juliol Salparem pel matí cap a llevant per a creuar el golf fins a la zona natural 
protegida de les illes Delle Femmine, on pararem a dinar i fer un bany. Per la 
tarda després d’un darrer fondeig prop de Mondello amarrarem a la Cala, el Port 
vell de Palermo, al costat del centre històric d’una de les ciutats més autentiques i
vitals de la Mediterrània

7 juliol Desembarcament fins a les 10h

El patró pot variar substancialment l'itinerari en funció de les condicions 
meteorològiques i les preferències del grup


