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De Sardenya a Sicilia 16-27 juny 
(L’Alguer-Trapani)

Salparem de l’Alguer, la ciutat
catalana Sardenya i navegarem
cap al sud per la costa oest de
l’illa. Recalarem en pobles
medievals com Bosa, fondejarem
al peu de la ciutat Púnica de
Tarros i amarrarem a l’illa de
Carloforte, mil·lenària cruïlla de les
rutes Mediterrànies. Passarem uns
dies gaudint de les cales desertes i
paradisíaques del sud. En la a
travessa fins a Sicilia, amb moltes
possibilitats de vents favorables,
farem guàrdies nocturnes i
arribarem a l’arxipèlag de les illes Egadi on podrem gaudir de fondejadors 
naturals, vistes espectaculars i pobles amb encant típicament sicilians. 
Acabarem el viatge a la bonica ciutat de Trapani
Preu per persona 1200€

Com arribar
L’Alguer Amarrarem al peu de la Vila vella. Aeroport (AHO) a 10km, bus AST 
L’Aerport d’Olbia (OLB) és a 140 km, autobús Sun Lines Elite Service
Trapani  la marina és a 15 minuts a peu del centre de la ciutat, a 17km de 
l’aeroport (TPS) i a 90km de l’aeroport de Palermo (PMO)

Embarcament 16 juny a les 18h
Port de l’Alguer
Banchina Dogana e Sanità, L’Alguer
Google Maps

Desembarcament 27 juny 10h
Marina "Columbus Yachting»
Via Rancunoli, 91100 Trapani 
Google Maps

Itinerari dia a dia

16 juny Embarcament a partir de les 18h al port de L’Alguer, just al peu de les
muralles  de  la  vila  vella.  Un  cop  instal·lats  a  bord  i  fetes  les  explicacions
necessàries soparem a bord i sortirem a fer una volta pel centre històric de la
ciutat catalana de Sardenya

17 juny Després  d’esmorzar  salparem cap al  sud per  a  navegar  fins  a  la
desembocadura del riu Temo a Bosa, una bonica i antiga població sarda

18 juny Aquest dia continuarem navegant cap al sud fins a entrar a la gran
badia d’Oristano i  fondejar just davant de les runes de la ciutat  púnica de
Tharros. Un dels fondejadors més espectaculars de la costa oest de Sardenya

https://www.sunlineseliteservice.com/
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.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
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19 juny Salparem ben d’hora per a navegar les 50 milles que ens separen de
Carloforte, a l’illa de San Pietro. Amarrarem a primera hora de la tarda al port,
acollidor i ben protegit i sortirem a fer un tomb pel poble.

20 juny Deixàrem l’illa de San Antioco per babord i navegarem fins al cap de
Teulada on hi ha alguns dels fondejadors més bonics de Sardenya amb cales
absolutament verges i solitàries, sorra blanca i aigües turqueses

21 juny Després d’esmorzar navegarem fins al cap de Spartivento, l’extrem
sud  de  Sardenya,  i  creuarem  el  golf  de  Cagliari  fins  a  Villasimius,  una
tranquil·la població propera al capo Carbonara.

22  juny Després  de  fer  una  capbussada  a  les  aigües  turqueses  del  cap
salparem cap a Sicilia. Una travessa d’unes 160 milles en que podràs participar
en totes les activitats de la navegació, maniobra i fer guàrdies nocturnes 

23 juny Pel matí albirarem aviat el Monte Falcone a l’illa Maretimo i cap al
migdia  doblarem la  impressionant  punta  Troia  per  a  fondejar  en  les  cales
salvatges de l’illa on es tornen a veure foques monjo

24 juny Navegarem fins a la propera illa de Favignana per a fondejar a Cala
Rossa, una badia d’aigües turqueses. 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

25 juny Curta navegada fins a l’illa de 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

26 juny Després d’esmorzar tranquil·lament i fer els darrers banys salparem
cap a l'antiquíssima ciutat de Trapani, erigida en una estreta península i amb
un centre històric que cal visitar. Amarrarem a Columbus Yachting, en el port
de Trapani
27 juny Desembarcament fins a les 10h

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


