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Les Illes Jòniques i l'estret d'Otranto 25-31 d’agost 
(Corfú-Santa Maria di Leuca)

Després de visitar la ciutat vella de Corfú navegarem cap al nord per a fondejar a les 
cales preferides dels germans Durrell, amb boscos de pins i oliveres en suau pendent fins
a la riba.  Farem escala a les remotes illes d’Erikoussa i Othonoi amb fondejadors 
fantàstics i pobles minúsculs i travessarem l’estret d’Otranto, entre la mar Jònica i el mar
Adriàtic, fins a la Puglia Italiana amb cales salvatges com Castro o Porto Badisco i 
acabarem la travessa a Santa Maria di Leuca, el “taló” d'Itàlia.

Preu per persona: 1000€

Com arribar:
Corfú serem a Gouvia Marine, a 9 km de l’aeroport.
Connexió amb  Barcelona Aegean airlines i Vueling.
Santa Maria di Leuca està a 130 km de l’aeroport de Brindisi, contractarem una
furgoneta per a anar-hi.
Connexió amb Barcelona (Ryan Air)

Embarament 25 agost 18 h
Corfú
Gouvia Marine, Tzavros, Kerkira 490 83, 
Grecia 
Google maps

Desembarcament 31 agost 10 h
Santa Maria di Leuca
Marina di Leuca, Lungomare C. Colombo26
Italia 
Google maps

https://es.aegeanair.com/
https://www.google.es/maps/place/Porto+Turistico+Marina+di+Leuca/@39.7964278,18.359755,482m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sSanta+Maria+di+Leuca+porto!3m4!1s0x134408376780a5a3:0x2d2069e5569692cd!8m2!3d39.7965533!4d18.3593673?hl=es
https://www.google.com/maps/place/D-+Marin+Gouvia/@39.6291643,19.868946,13.5z/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x135b5e700f024da7:0x33734f089ca706cf!2sMedzin%C3%A1rodn%C3%A9+letisko+Korfu+(CFU),+Illa+de+Corf%C3%BA,+Gr%C3%A8cia!2m2!1d19.9128115!2d39.6083865!1m6!1m2!1s0x135b5c7556440c8f:0x50b60e2953724e9e!2sD-+Marin+Gouvia,+Tzavros,+Kerkira+490+83,+Gr%C3%A8cia!2m2!1d19.8545967!2d39.6477115!3e0!3m4!1s0x135b5c7556440c8f:0x50b60e2953724e9e!8m2!3d39.6477115!4d19.8545967
https://www.ryanair.com/es/es
https://www.vueling.com/ca
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Itinerari dia a dia

25 agost Embarcament a marina Gouvia a partir de les 18h. Un cop instal·lats i fetes les
explicacions de seguretat i vida a bord soparem i podrem anar a visitar el centre de 
Corfú, històric i cosmopolita.

26 agost Després d'esmorzar salparem tranquil·lament cap al nord per a gaudir de les 
nombroses cales de la costa nord-est de Corfú, amb suaus turons plens de pins i oliveres 
caient suaument sobre el mar. Dormirem fondejats a Kalami prop de la casa de G Durrel, 
autor de la novel·la autobiogràfica “La meva família i altres animals” ambientada a l'illa.

27 agost Després de fer un bany navegarem cap al nord doblant el cap de sant 
Espiridions patró de l'illa, on trobarem algunes de les cales més boniques de Corfú. 
Dormirem al petit port de pescadors de Kassiopi

28 agost Aquest dia deixarem Corfu i navegarem fins a les minúscules illes d'Erikoussa i 
Othonoi, on Calypso retingué a Odisseu en una cova. A més de gaudir de les cales al peu 
de les oliveres anirem a fer un volt pel poble i ens acomiadarem de Grècia.

29 agost Salparem d'hora per a creuar el canal d'Otranto que separa la mar Jònica del 
mar Adriàtic. En aquest tram podem tenir molt bones condicions per a navegar amb el 
vent pel través fins a les costes d'Itàlia. A la tarda recalarem a Porto Miggiano, una 
bonica cala ben protegida per a fondejar.

30 agost Després d'esmorzar continuarem la travessa cap al sud fins a passar el cap de 
santa Maria i dinar fondejats en les aigües turqueses a sotavent del penya-segat. Al 
vespre amarrarem al port De Santa Maria de Leuca. Una escala habitual i molt estimada 
del veler Onas.

31 agost Desembarcament a partir de les 10h al Port de santa Maria de Leuca. Hem 
organitzat un transport per a fer el viatge fins als aeroports de Brindisi i Bari.

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


