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Còrsega i Sardenya 10-17 agost 
(Bastia-Olbia)

Recorrerem la costa est de
Còrsega fins a la badia de Porto
Vecchio i entrarem en l’estret de
Bonifacio, una de les millors
zones del món per a navegar a
vela. Visitarem illes verges com
Lavezzi, Razzolli o Budelli amb
unes formacions rocoses
impressionants, platges d’aigües
turqueses i sorra blanca.
Navegarem pels canals de la
Maddalena i descobrirem
fondejadors paradisíacs a redòs
de tots els vents. Passarem per la
famosa Costa Smeralda i
fondejarem a l’illa màgica de Tavolara per a acabar el viatge a Olbia

Preu per persona 1200€

Com arribar
Bastia el port és al centre. L’aeroport (BIA) és a 20km. Bus freqüent
Olbia L’aeroport és a 5 minuts en taxi de la marina
Vueling connecta ambdós aeroports amb Barcelona

Embarcament 9 agost 18h
Vieux Port, Bastia
Rue de la Marine
Google Maps

Desembarcament 16 agost 10h
Marina di Olbia
Via Piovene 8
Google Maps

https://www.vueling.com/ca
https://www.google.com/maps/search/marina+di+olbia/@40.91582,9.5232411,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/port+vieux+bastia/@42.6964121,9.4492362,15z
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Itinerari dia a dia

10 agost Embarcament a partir de les 18h. Un cop instal·lats a bord i fetes les 
explicacions necessàries sortirem a visitar el port vell, el centre històric de Bastia,
i la Ciutadella Genovesa

11 agost Salparem d’hora per a navegar prop de la costa est de Còrsega sota les
altes muntanyes del rerapais i, si el temps ho permet, fer un bany en les llargues 
platges. A primera hora de la tarda arribarem al petit port de Solenzara.

12 agost Aquest dia anirem fent curtes navegacions entre les nombroses cales 
d’aigües turqueses i sorra blanca que s’obren en la costa rocosa i escarpada fins a
arribar a la gran badia de  Porto Vecchio on podrem fondejar a recer de tots els 
vents 

13 agost Després d’esmorzar posarem proa al sud per a navegar cap al proper 
estret de Bonifaci i tirar l’ancora en  alguns dels fondejadors més bonics del món 
com Lavezzi amb formes rocoses espectaculars i aigües transparents o a la 
famosa Spiaggia Rosa de Budelli on passarem la nit

14 agost Aquest dia navegarem fins als 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

15 agost Després de passar el dia explorant les cales de la Caprera anirem a 
fondejar a Canigione on podrem celebrar el popular ferragosto amb festes i focs 
artificials a tots els pobles d’Itàlia

16 agost Després del bany salparem cap la famosa Costa Smeralda, un dels llocs
preferits dels milionaris, però amb molts racons ben conservats i d’una gran 
bellesa fins a recalar per la tarda a Olbia.

17 agost desembarcament fins a les 10h

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


