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Golf del Lleó i Còrsega 3-14 juny 
(Barcelona-L’Alguer)

Des de Barcelona creuarem
el golf del Lleó en una
travessa amb navegació
nocturna fins a Marsella.
Després d’unes curtes
singladures entre les
profundes cales de les
Calanques i les illes Hyères,
a la Provença, salparem cap
a Còrsega. Navegarem cap
al sud explorant la costa
oest de l’illa amb centenars
de cales salvatges, badies
ben protegides sota les altes
muntanyes i pobles amb encant com Calvi o Cargese. A Sardenya fondejarem 
en les cristallines aigües del parc de l’Assinara i acabarem la travessa a 
L’Alguer, la ciutat catalana de Sardenya.
Preu per persona 1200€

Com arribar
Barcelona Accessos a Marina Badalona 
L’Alguer Amarrarem al peu de la Vila vella. Aeroport (AHO) a 10km, bus AST 

Embarcament 3 juny a les 10h
Marina Badalona, Pantalà A
Port Esportiu i Pesquer de Badalona
Google Maps

Desembarcament 14 juny 10h
Port de l’Alguer
Banchina Dogana e Sanità, L’Alguer
Google Maps

Itinerari dia a dia

3 juny Embarcament a Marina Badalona a partir de les 10h. Un cop instal·lats 
a bord i fetes les explicacions necessàries sortirem cap a la Costa Brava. 
Amarrarem a Sant Feliu de Guíxols.

4 juny  Salparem cap al nord,  amb una possible parada per banyar-nos prop 
del cap de Creus. Per la tarda emprendrem la travessa del Golf del Lleó. 
Navegarem tota la nit fent guàrdies.

5 juny Recalarem pel matí al bonic Port Vieux de Marsella, amb temps per a 
visitar la ciutat i tastar la bullabessa

6 juny Aquest dia navegarem fins a les properes Calanques, profundes i 
estretes cales retallades en els penya-segats sota els pins. Dormirem fondejats
a Port Mioux.

https://www.veleronas.com/ca/contacte/
https://www.google.com/maps/place/Port+de+l'Alguer/@40.5610609,8.3104851,17.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1sport+de+sant+elm+l'alguer!3m4!1s0x12dcf1e169aa2e2b:0x9c0422991ae64e63!8m2!3d40.559973!4d8.313309
https://www.google.com/maps/place/Veler+Onas/@41.4331202,2.2382442,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sport+de+badalona+onas!3m4!1s0x0:0xb524072fb0f300a6!8m2!3d41.432593!4d2.241746
https://www.veleronas.com/ca/contacte/
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7 juny Continuarem el viatge cap a l’est per la Provença fins al parc natural de
les illes Hyères, amb fondejadors d’aigües clares i pins vora el mar

8 juny Salparem pel matí cap a la propera illa de Port Cros per a fondejar en 
les cales ben protegides de la costa nord. Després de dinar salparem cap a l’illa
de Còrsega, a unes cent milles i amb moltes possibilitats de vents favorables.

9 juny Després de navegar tota la nit fen t guàrdies recalarem cap al migdia a
la badia de Calvi per a amarrar al peu de la impressionant vila fortificada que 
cal visitar

10 juny  Els següents dies navegarem cap al sud sota les altes muntanyes de 
la costa de ponent de Còrsega amb grans penya-segats, cales ben 
resguardades i petits pobles autèntics com la Girolatta o Cargese

11 juny Continuarem cap al sud per l’abrupta costa oest amb molts 
fondejadors perfectes per al bany. Creuarem les grans badies d’Ajaccio i 
Valinco per a dormir fondejats a les cales verges properes a la punta de la 
Senetosa

12 juny Creuarem cap a Sardenya fins al parc nacional de l’illa de l’Assinara.  
A la tarda podrem fer una excursió a veure els ases salvatges que campen per 
aquesta antiga illa-presó i gaudir dels riquíssims fons marins

13 juny Llevarem ancores pel matí per a enfilar l’estret pas de Fornelli, entre 
l’Assinara i Sardenya, i navegarem cap al sud fins a doblar l’impressionant 
penya-segat del cap de la Caça, fer un bany a la badia del Port del Comte i 
arribar a L’Alguer, la antiquíssima ciutat catalana de Sardenya.

14 juny Desembarcament a l’Alguer fins a les 10h

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


