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Illes Eòlies i Costa Amalfitana 16-23 juliol
(Milazzo-Nàpols)

En aquest viatge combinem un
periple per les illes eòlies amb la
travessa de la mar Tirrena i la
Costa Amalfitana. Podrem pujar
als cràters actius de Vulcano i
Stromboli  i gaudir d’una
impressionant panoràmica.
Navegarem entre les illes de
Lipari, Panarea i Salina alternant
fondejadors en aigües
transparents amb pobles amb
encant. Farem la travessa
nocturna fins a la costa Italiana
per a gaudir dels fondejadors i
dels paisatges de la costa Amalfitana i Capri. Acabarem el viatge a la badia de 
Nàpols.

Preu per persona: 1200€

Com arribar
Milazzo La marina és al centre de la ciutat. Ben comunicat amb tren o bus amb 
els aeroports de Palermo (PMO ) i Catània (CTA). Connexió Vueling amb 
Barcelona i València
Castellamare El Port és al centre de la ciutat, a 15 minuts a peu de l’estació de 
tren i a 39 km de l’aeroport de Nàpols (NAP)

Embarcament 16 juliol 18h
Marina del Nettuno
Molo Marullo s/n, Milazzo
Google Maps

Desembarcament 23 juliol 10h
Porto Davide
Giusepe Bonito 12, Castellamare in 
Stabia Google Maps

Itinerari dia a dia

16 juliol Embarcament a partir de les 18h. Un cop instal·lats a bord i fetes les 
explicacions necessàries sortirem a fer una passejada pel lungomare o visitar el 
«Castello» la monumental fortificació construïda pels àrabs i ampliada per 
Catalans i Borbons amb unes vistes privilegiades sobre les illes Eòlies i la Calàbria

https://www.vueling.com/ca/
https://www.google.com/maps/place/Porto+Davide/@40.6952065,14.4762135,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x133bbd51fed118f5:0xb84333081fc82871!2sPorto+Davide!8m2!3d40.6952025!4d14.4784022!3m4!1s0x133bbd51fed118f5:0xb84333081fc82871!8m2!3d40.6952025!4d14.4784022
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
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17 juliol Navegarem fins als fondejadors protegits de la propera illa de Vulcano 
per a gaudir del  primer bany i dels fangs  termals. Per la tarda pujarem al volcà a
contemplar el cràter, les fumaroles sulfuroses i la posta de sol sobre les illes

18 juliol Després d’esmorzar navegarem fins a l’illa de Lipari per a fondejar prop 
de la punta de Sparanello 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

19  juliol Salparem cap al nord fins a Panarea per a dinar i banyar-nos en les 
cales verges de l’illa o en els illots que l’envolten. Per la tarda navegarem fins a 
l’illa de Stromboli un conus volcànic de gairebé mil metres amb constant activitat 
volcànica. Després de sopar fondejats farem la volta a l’illa per a contemplar 
l’espectacle nocturn dels espetecs de lava del volcà caient per la Sciara di fuoco i 
continuarem navegant tota la nit en la travessa de la mar Tirrena

20 juliol A mig matí recalarem a les boniques cales i platges resguardades entre 
el cap de Palinuro i Punta Licosa. Per la tarda anirem a amarrar a Agropoli, un 
agradable port amb tots els serveis prop de Castellabate, patrimoni de la 
humanitat per la Unesco i on es filmà Benvinguts al Sud

21 juliol Travessarem el golf de Salerno fins a la propera costa Amalfitana. Si el 
temps ho permet fondejarem per a fer un bany davant els temples grecs de 
Paestum i continuarem fins a Cetara, un poble pesquer autentic i gens turístic 
amb les característiques cases enfilant-se pel pendent

22 juliol Aquest dia el passarem navegant per la costa Amalfitana, gaudint de les
impressionants vistes des del mar i fondejant en les cales protegides del vent del 
nord i sota els farallons de l’illa de Capri. Entrarem en la badia de Nàpols per a 
amarrar a Castellamare in Stabia, al peu del Vesubio

23 juliol Desembarcament fins a les 10h

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


