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Illes Toscanes 1-8 agost 
(Roma-Bastia)

T’imagines el paisatge de
la Toscana amb platges,
illes i aigües transparents?
Salparem cap al nord  per
a fondejar en les aigües
turqueses de la petita illa
deshabitada de Gianutri,
navegarem fins a la illa del
Giglio i podrem pujar a
Castello, considerat un
dels pobles més bonics
d’itàlia. Recalarem a Elba
per a conèixer les cales de
sorra blanca de la costa
sud i la ciutat de
Portoferraio, típicament
Toscana i lloc de desterrament de Napoleó. Continuarem el periple per les illes 
Toscanes  fins a la petita i muntanyosa Capraia i finalitzarem el viatge a Bastia, 
Còrsega

Preu per persona 1200€

Com arribar
Roma El port és a 11 Km de l’aeroport de Roma-Fiumicino (FCO). Bus i Taxi
Bastia El port és al centre. L’aeroport (BIA) és a 20km, hi ha bus freqüent. 
Connexió amb Barcelona amb Vueling

Embarcament 1 agost 18h
Porto Turistico di Roma
Lungomare Duca degli Abruzzi, 84, 
Ostia, Roma
Google Maps

Desembarcament 8 agost 10h
Vieux Port
Rue de la Marine, Bastia
Google Maps

https://www.vueling.com/ca
https://www.google.com/maps/search/port+vieux+bastia/@42.6964121,9.4492362,15z
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

1 agost Embarcament a partir de les 18h. Després de sopar, un cop instal·lats a 
bord i fetes les explicacions necessàries sortirem a fer una passejada o a prendre 
alguna cosa pel Lungomare d’Ostia, amb unes espectaculars postes de sol

2 agost  Posarem proa al nord per a passar la desembocadura del riu Tevere i 
navegar aprofitant els vents tèrmics fins a Santa Marinella on podrem fer els 
primers banys del viatge a recer del Cap Linaro

3 agost  Salparem d’hora cap a les illes Toscanes per a recalar a mig matí en les 
aigües transparents de l’illa deshabitada de Gianutri, un dels millors llocs per a 
gaudir dels fons marins de la zona. Al migdia navegarem fins a la propera illa del 
Giglio i pujarem al Castello, considerat un dels pobles més bonics d’Itàlia

4 agost Després d’esmorzar sortirem cap a l’illa d’Elba, albirarem de de lluny el 
Monte Capanne (1010m) a la proa i les altes muntanyes de Còrsega a babord. 
Cap al migdia arribarem a les grans badies de la costa sud de l’illa on podrem 
gaudir del bany i de les platges. Dormirem fondejats

5 agost  Un cop llestos navegarem cap al nord amb algunes paradetes en les 
boniques cales de la costa est per a arribar a la badia de Portoferraio, capital de 
l’illa i lloc de desterrament de Napoleó. Val la pena passejar pel port fortificat dels
Medici i visitar la ciutat, típicament toscana o fins i tot fer una excursió cap al 
muntanyós interior de l’illa

6 agost llevarem àncora i salparem cap a al petita i alta illa de Capraia, on 
gaudirem dels fons marins, passejarem fins a les antigues presons al peu de les 
muntanyes i del ambient estiuenc del poblet, que queda casi deshabitat a l’hivern

7 agost En la darrera singladura del viatge navegarem fins a Còrsega per a 
amarrar al peu de la ciutadella genovesa, en el port Vell de Bastia, el centre de 
l’antiga capital de l’illa, plena d’història.

8 agost Desembarcament fins a les 10h

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


