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Estret de Bonifaci 10 dies
2-11 setembre Olbia-L’Alguer

En aquest viatge
creuarem l’estret de
Bonifaci cap a l’oest,
passarem per la
famosa Costa
Smeralda, visitarem
illes verges com
Lavezzi, Razzolli o
Budelli amb unes
formacions rocoses
impressionants,
platges d’aigües
turqueses i sorra
blanca. Recalarem al poblet medieval murallat de Castelsardo i visitarem el parc 
nacional de l’Assinara on podrem fer un bonic passeig fins al seu cim més alt 
observats pels ases salvatges que campen pels turons. Finalment navegarem fins 
a l’Alguer, la ciutat catalana de Sardenya

Preu per persona 1200€

Com arribar 
Olbia La marina és a 5 minuts de l’aeroport (OLB) en taxi de la marina i a 15 
minuts del centre. Connexió Vueling amb Barcelona
L’Alguer Serem al peu de la Vila vella. Aeroport (AHO) a 10km, bus AST freqüent
L’Alguer-Olbia 140 km, autobús Sun Lines Elite Service

Embarcament 2 setembre 18h 
Marina di Olbia
Via Piovene 8, Olbia
Google Maps

Desembarcament 11 setembre 10h
Port de l’Alguer
Banchina Dogana e Sanità, L’Alguer
Google Maps

Itinerari dia a dia

2 setembre Embarcament a partir de les 18h. Un cop instal·lats a bord i fetes les
explicacions necessàries soparem a bord i sortirem a fer una volta per l’agradable
centre d’Olbia

https://www.vueling.com/ca
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
https://www.google.com/maps/search/marina+di+olbia/@40.91582,9.5232411,17z/data=!3m1!4b1
https://www.sunlineseliteservice.com/
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3 setembre Navegarem cap al nord per la famosa Costa Smeralda i els canals 
entre les illes de la Maddalena, Caprera i Sardenya amb molts fondejadors verges
protegits de tots els vents, aigües transparents i blocs de granit

4 setembre Després d’esmorzar salparem cap a l’estret de Bonifaci per a 
fondejar entre les illes desertes de Razzoli, Budelli i Santa Maria sobre un fons de 
sorra blanca i aigües turqueses. Un lloc perfecte per a fer snorkel i gaudir de la 
natura

5 setembre Navegarem tranquil·lament fins a les properes illes Lavezzi amb 
formes rocoses  espectaculars i aigües transparents. Després de dinar anirem a 
fondejar a recer del Capo Testa, l’extrem nord de Sardenya.

6 setembre Aquest dia salparem d’hora cap al sud-est  per a navegar al llarg de 
la costa  de Sardenya amb bonics fondejadors com Isola Rossa on podrem 
fondejar per a dinar i amarrar per la tarda al peu del poblet medieval fortificat de 
Castelsardo.

8 setembre Navegarem fins a les aigües increïblement clares de la platja de La 
Pelosa i el parc nacional de l’Assinara. A la tarda podrem fer una excursió a veure 
els ases salvatges que campen per aquesta antiga illa-presó i gaudir dels 
riquíssims fons marins

9 setembre Llevarem ancores pel matí per a enfilar l’estret pas de Fornelli, entre
l’Assinara i Sardenya, i navegarem cap al sud fins a doblar l’impressionant penya-
segat del cap de la Caça. Fondejarem al Port del Comte

10 setembre Després de passar el dia explorant les resguardades cales del Port 
del Comte farem cap a les muralles de l’Alguer, la ciutat catalana de Sardenya

11 setembre Desembarcament a l’Alguer fins a les 10h

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


