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De Barcelona a Sicília 4-17 maig 
(Barcelona-Palermo)

Creuarem tota la Mediterrània occidental en tres llargues singladures amb moltes 
possibilitats de vents favorables i en una de les millors èpoques de l'any per a navegar en
alta mar. Participaràs en les guàrdies nocturnes i en tots els aspectes de la navegació. 
Salparem de Barcelona per a recalar en les cales de Menorca i navegarem fins a la costa 
sud de Sardenya, amb moltes cales verges i salvatges. En la darrera travessa creuarem 
la mar Tirrena fins a les remotes Illes Egadi, a Sicília i visitarem ciutats autèntiques i 
plenes d'història com Trapani i Palermo.

Preu per persona: 800 €

Com arribar
Barcelona Acc  essos a Marina Badalona 
Palermo Serem a la Cala, en el centre de la ciutat, a 30 km de l’aeroport (PMO). 
Connexió amb Barcelona Vueling

Embarcament 4 maig 10 h
Barcelona
Marina Badalona, Pantalà A
Port Esportiu i Pesquer de Badalona
Google Maps

Desembarcament 17 maig 18 h
Palermo
Yacht Club del Mediterraneo (YCM)
Molo Sud Bersagliere 
Google Maps  

https://www.veleronas.com/ca/contacte/
https://www.google.es/maps/place/Yacht+Club+Del+Mediterraneo/@38.1223726,13.3703367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319e8b17c81ec7f:0x9ba2392ff3a83575!8m2!3d38.1223726!4d13.3725308?hl=es
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.vueling.com/ca
https://www.google.com/maps/dir/Aeropuerto+de+Palermo+-+Punta+Raisi+(PMO),+Localit%C3%A0+Punta+Raisi,+90145+Cinisi+PA,+Italia/Castellammare+(La+Cala),+Piazza+Fonderia,+90133+Palermo+PA,+Italia/@38.1434319,13.0946954,31585m/data=!3m2!1e3!4b1!4m16!4m15!1m5!1m1!1s0x1319940dc77f8c53:0x2e5d3a4256d8f932!2m2!1d13.1005819!2d38.1824001!1m5!1m1!1s0x1319e572043e9d59:0x24bded2de7cba699!2m2!1d13.3659897!2d38.1194408!2m1!4e3!3e3
https://www.veleronas.com/ca/contacte/
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Itinerari dia a dia

Dia 4 Embarcament a Marina Badalona a les 16 h. Un cop instal·lats i fetes les explicacions de 
seguretat i maniobra salparem cap a l’illa de Menorca. Serà una travessa que servirà per 
acostumar-se al ritme de la vida a bord del veler i a conèixer la seva maniobra.

Dia 5 Arribada a Menorca cap al migdia, recalarem a les cales salvatges del nord per a passar la 
nit ancorats. 

Dia 6 Després de navegar fins a l'illa d'en Colom, entrarem a la badia de Maó, el port natural més
gran de la Mediterrània, per a preparar la travessa cap a Sardenya. 

Dia 7 Salparem de Menorca rumb a Sardenya en una travessa d'unes dues-centes milles amb 
moltes possibilitats de vents favorables, navegarem tota la nit.

Dia 8 A la tarda arribarem a Calasetta, a San Antioco, una illa amb una forta personalitat molt 
propera al sud-oest de Sardenya habitada pels antics pobladors de Tabarka.

Dia 9 Navegarem tranquil·lament fins a la costa sud de Sardenya per a gaudir dels fantàstics 
ancoratges verges propers a capo Malfatano i Spartivento.

Dia 10 Salparem a primera hora del matí rumb a les illes Egadi, properes a Sicília en una 
navegació d'unes 24 hores en què el vent hauria d'ajudar a gaudir de la navegació a vela.

Dia 11 Albirarem des de lluny l'alta illa de Maretimo, la més occidental de les illes Egadi on 
podrem ancorar a recer dels impressionants espadats de Punta Troia per a passar-hi la nit.

Dia 12 Navegarem fins a la propera illa de Favignana per a fondejar en les transparents aigües 
del poble i tastar els Canoli sicilians.

Dia 13 Després de passar per cala Rosa o Levanzo navegarem fins a Trapani, un port natural i 
una ciutat antiga, acollidora i molt autèntica on passarem la nit amarrats.

Dia 14 Salparem d'hora cap al nord per a doblar la punta nord-occidental de Sicília i recalarem a 
la gran platja de San Vito.

Dia 15 Després d'esmorzar salparem tranquil·lament per a costejar la reserva del Zíngaro, 
fondejar a Scopello, un dels llocs més bonics de Sicília i entrar a la tarda a la bonica població 
murallada de Castellamare del Golfo.

Dia 16 Bordejarem la costa nord de Sicília, amb una possible parada a la Isole delle Femine o a la
platja de Mondello fins a entrar al vespre a la Cala, el port vell de Palermo, una ciutat 
impressionant.

Dia 17 Desembarcament a partir de les 10 h al Yacht Club del Mediterraneo a la Cala, el centre de
la ciutat.

El patró pot variar substancialment l'itinerari en funció de les condicions 
meteorològiques, necessitats de la navegació o les preferències del grup.


