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Sardenya i les Illes Balears 14-27 de setembre 
(L’Alguer-Barcelona)

En aquesta gran
travessa salparem de
l’Alguer, la ciutat
catalana de Sardenya
per a creuar la
Mediterrània
occidental. Navegaràs
fins als fondejadors
més espectaculars de
Sardenya i per les
costes més ben
conservades de les
illes Balears com el sud de Menorca, les platges i cales verges de Mallorca, la 
màgia del port natural de Cabrera, l'illa d'espalmador a Formentera o les cales 
del sud d’Eivissa sense aglomeracions en aquesta època de l'any. En la darrera 
etapa creuarem el mar Balear fins a Barcelona

Preu per persona 1000€

Com arribar
L’Alguer Amarrarem al peu de la Vila vella. Aeroport (AHO) a 10km, bus AST. 
L’Aerport d’Olbia (OLB) és a 140 km, autobús Sun Lines Elite Service
Marina Badalona Tren de Rodalies a Barcelona

Embarcament 14 setembre 18h
Port de l’Alguer
Banchina Dogana e Sanità, L’Alguer
Google Maps

Desembarcament 27 set 18h
Marina Badalona, Pantalà A
Port Esportiu i Pesquer de Badalona
Google Maps

Itinerari dia a dia

14 setembre Embarcament a partir de les 18h al port de L’Alguer, just al peu de les
muralles de la vila vella. Un cop instal·lats a bord i fetes les explicacions necessàries
soparem a bord i sortirem a fer una volta pel centre històric de la ciutat catalana de
Sardenya.

15 setembre  Curta navegació fins a la resguardada badia del  Port del Comte on
podrem fondejar en diverses cales i gaudir del bany abans de la gran travessa

16 setembre A primera hora del matí llevarem àncores i posarem proa a Menorca a
dues-centes milles i unes 30 hores de navegació. Podràs participar en les maniobres,
la navegació i tots els aspectes de la vida a bord d'un veler en alta mar.

17 setembre  Després de navegar tot  el  dia recalarem a la  tarda a Maó, el  port

https://www.sunlineseliteservice.com/
https://www.google.com/maps/place/Veler+Onas/@41.4331202,2.2382442,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sport+de+badalona+onas!3m4!1s0x0:0xb524072fb0f300a6!8m2!3d41.432593!4d2.241746
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
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natural més gran de la Mediterrània. Després d’una bona dutxa anirem a fer un tomb
per la ciutat i dormirem com a soques

18 setembre Després d’esmorzar salparem tranquil·lament cap al sud de Menorca on
hi ha algunes de les cales més boniques del món, com Cala Coves, on fondejarem
amb caps a terra per a passar-hi la nit. 

19 setembre Aquest dia navegarem cap a Mallorca, fins a la costa de llevant, amb
ports naturals ben resguardats i cales paradisíaques.

20 setembre  Continuarem cap al sud de Mallorca fins a doblar el cap des Salines,
amb algunes de les cales més salvatges i boniques de Mallorca com Es Trenc o Caragol
on dormirem fondejats.

21 setembre Navegarem fins al proper parc nacional de l’illa de Cabrera i fondejarem
en el port natural ben preservat presidit per un castell des del qual podrem gaudir
d’una fantàstica posta de sol

22 setembre Salparem de matinada cap a Eivissa, a unes 70 milles de distància per
a arribar-hi a última hora de la tarda. Amarrarem a port i sortirem a fer un volt per
Daltvila, sense les aglomeracions de l’estiu.

23  setembre Després  d’esmorzar  i  sense  presses  enfilarem cap  als  freus  entre
Eivissa i Formentera per a recalar a Espalmador, una de les platges més boniques de
les illes Balears, molt tranquil·la en aquesta època de l’any. Dormirem fondejats.

24 setembre Aquest dia navegarem cap a les cales de la costa sud d’Eivissa com cala
Llentrisca o Port Roig per a fer una capbussada o gaudir dels exclusius xiringuitos.

25 setembre Quan estiguem llestos salparem per a passar entre els impressionants
penya-segats  de  l’illot  d’Es  Vedrà i  Eivissa  i  remuntarem cap  al  nord  fins  a  Cala
Vedella, les Illes Bledes i Sant Antoni.

26 setembre A mig matí posarem proa al nord per a navegar cap a Barcelona en una
travessa de 150 milles i unes 24 hores en què farem les darreres guàrdies nocturnes
d’aquest viatge

27 setembre Arribada a Marina Badalona i desembarcament fins a les 18h

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


