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 Illes Pontines 24-31 juliol 
(Nàpols-Roma)

En aquest viatge per un
dels arxipèlags més
bonics i desconeguts
d’Itàlia navegarem sota el
Vesuvi fins a les illes de
Procida i Ischia, amb
fondejadors protegits i els
pobles més autèntics de la
badia de Nàpols. Posarem
proa al nord per a
navegar fins a la petita
Ventotene amb platges
verges i un impressionant
port romà excavat a la
roca, fondejarem en les
aigües turqueses de l’illa
de Ponza i gaudirem de la seva animadíssima vila marinera. Finalment recalarem 
a ciutat murallada de Nettuno i a Ostia, el port de l’antiga Roma

Preu per persona: 1200€

Com arribar
Castellamare és 39km de l’aeroport de Nàpols (NAP). Tren a Nàpols
Roma El port és a 11 Km de l’aeroport de Roma-Fiumicino (FCO). Bus i Taxi

Embarcament 24 juliol 18h
Porto Davide
Giusepe Bonito 12, Castellamare in 
Stabia 
Google Maps

Desembarcament 31 juliol 10h
Porto Turistico di Roma
Lungomare Duca degli Abruzzi, 84, 
Ostia, Roma
Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Porto+Davide/@40.6952025,14.4762135,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133bbd51fed118f5:0xb84333081fc82871!8m2!3d40.6952025!4d14.4784022
https://www.google.es/maps/place/Porto+Turistico+di+Roma/@41.7373308,12.243911,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1325faaae9607fa5:0x889d248381f7e9ce!8m2!3d41.7373308!4d12.2460997
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Itinerari dia a dia

24 juliol Embarcament a partir de les 18h. Un cop instal·lats a bord i fetes les 
explicacions necessàries sortirem a fer un gelat pel passeig maritim i contemplar 
la posta de sol sobre el Vesubio, molt a prop del lloc on morí l’historiador Plini el 
Vell intentant evacuar els habitants de Pompeia poc abans de la catastròfica 
erupció del 79 dC.

25 juliol Creuarem la badia de Nàpols, presidida pel Vesubio, fins a la petita illa 
de Procida on  fondejarem i farem el primer bany del viatge davant de les cases 
multicolors de Coricella, un dels barris pescadors més bonics i autèntics de la 
Mediterrània

26 juliol Després d’esmorzar i fer una capbussada navegarem fins a la propera 
illa de Ischia (Iscla en català antic) per a fondejar al peu del castell on dinarem 
tranquil·lament  fondejats. Per la tarda ens unirem al brogit del port i podrem 
anar a visitar les antiquíssimes estacions termals

27 juliol salparem cap al nord per a navegar fins a la petita illa de Ventotene. Si 
la meteorologia ho permet amarrarem a l’antic port romà excavat  per Agripa en 
la roca, al peu de les cases del poble. El port més bonic que hem vist mai. Val la 
pena explorar les petites cales de l’illa per banyar-nos entre els esculls

28 juliol Aquest dia navegarem fins a l’illa de Ponza per a fondejar al peu dels 
grans penya-segats blancs de la cala del Inferno i banyar-nos en les aigües 
turqueses. Al vespre baixarem al poble per a gaudir de l’ambient i passejar pels 
carrerons sortits d’una pel·lícula amb la Sofia Loren

29 juliol Navegarem cap a la costa de la península fins a Anzio. Durant la 
travessa, si el temps ho permet,  fondejarem en alguna de les nombroses platges
i per la tarda farem la passejada fins al poble murallat de Nettuno.

30 juliol En la darrera singladura d’aquest viatge navegarem al llarg de la costa 
del Lazio fins a la desembocadura del Fiumicino. Per la tarda podrem visitar les 
runes d’Ostia Antica, l’antic port de la ciutat de Roma o anar fins a la ciutat eterna
a només una hora en tren.

31 juliol Desembarcament fins a les 10h

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


