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 Sicília, Illes Eòlies 8-15 juliol
(Palermo-Milazzo)

Viatge per la costa
nord de Sicília des de
la històrica ciutat de
Palerm fins a les illes
Eòlies. Salparem cap
a la boniques
poblacions de Cefalú i
Santa Agata.
Navegarem fins a
recalar al peu de
l'impressionant
Stromboli on podrem
pujar al cim a
contemplar
l’espectacle nocturn dels espetecs de lava. Els dies següents navegarem per la 
resta d’illes Eòlies alternant cales salvatges amb poblets pintorescs a Lipari, 
capbussades en les aigües turqueses de Panarea o  els fangs de l’illa de Vulcano.

Preu per persona: 1200€

Com arribar
Palermo Serem a la Cala, en el centre de la ciutat, a 30 km de l’aeroport (PMO)
Connexió Vueling amb Barcelona
Milazzo La marina és al centre de la ciutat, a 10 minuts en taxi de l’estació de 
tren. Milazzo està ben comunicat amb tren amb Palermo (197 km)

Embarcament 8 juliol 18h
Yacht Club del Mediterraneo (YCM)
Molo Sud Bersagliere, Palermo
Google Maps

Desembarcament 15 juliol 10h
Marina del Nettuno
Molo Marullo s/n, Milazzo
Google Maps

Sicília

Illes Eòlies

https://www.vueling.com/ca/
https://www.google.com/maps/place/Marina+del+Nettuno+Milazzo+Srl/@38.2198718,15.2404753,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x131431eb4db0d2b7:0x22cffecd96d73f93!2sMarina+del+Nettuno+Milazzo+Srl!8m2!3d38.2198718!4d15.242664!3m4!1s0x131431eb4db0d2b7:0x22cffecd96d73f93!8m2!3d38.2198718!4d15.242664
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
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Itinerari dia a dia

8 juliol Embarcament a partir de les 18h al Yacht Club del Mediterraneo, a la 
Cala, el port vell i centre de la ciutat. Un cop instal·lats a bord i fetes les 
explicacions necessàries anirem a fer una volta per aquesta impressionant ciutat i
conèixer l’ambient nocturn del barri de Vucciria, al costat del port.

9 juliol Navegarem fins al migdia per a arribar a Cefalú, població tranquil·la i 
plena d’història, amb magnífiques platges i una gran catedral característica del 
romànic normand Sicilià. En funció de la meteorologia dormirem fondejats a la 
badia o en el petit port

10 juliol  Salparem després d’esmorzar. Probablement el vent de mestral 
habitual ens permetrà navegar ràpids i practicar les maniobres a vela fins a 
fondejar a Santa Agata de Militello, amb algunes de les platges més llargues i 
boniques de la costa nord de Sicília

11 juliol Aquest dia deixarem la costa Siciliana i navegarem cap a les illes Eòlies,
set illes altes i escarpades amb important activitat volcànica. Recalarem al nord 
de Lipari, en un fondejador amb aigües absolutament transparents i fons de sorra
blanca perfecte per al bany. Al vespre ens acostarem al poble, sota una 
impressionant acròpolis murallada presidida per la gran catedral. Val la pena 
passejar pels carrerons i gaudir de l’ambient relaxat de Marina Corta, l’antic port i
barri mariner.

12 juliol Navegarem cap al nord acostant-nos a l’imponent Stromboli, un conus 
volcànic de gairebé mil metres amb constant activitat volcànica. Val la pena fer 
l'ascensió nocturna des del petit poble emblanquinat per a contemplar des del cim
l’espectacle dels espetecs de lava de les seves boques. 

13 juliol Després d’esmorzar i fer un bany en les profundes aigües salparem cap 
a Panarea per a dinar en les cales verges de l’illa. Per la tarda anirem a l’illa de 
Vulcano. Si el vent ho permet fondejarem al porto di Ponente entre grans roques 
negres. Si no, amarrarem al Porto di Levante, davant la platja.

14 juliol Pel matí podrem pujar al Vulcano, una excursió molt més suau que el 
Stromboli, a contemplar el cràter, les fumaroles i una impressionant vista de tot 
l’arxipèlag. Per la tarda navegarem fins a la llarga i estreta península de Milazzo, 
a Sicília. Amarrarem a Marina del Nettuno

15 juliol Desembarcament fins a les 10h

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


