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De Sicilía a Grècia 18-31 maig 
(Palermo-Atenes)

Recorrerem la costa
nord de Sicilia fins a les
illes Eòlies, amb volcans
actius com el Stromboli
o el Vulcano. Creuarem
l'estret de Messina, per
a emprendre la llarga
travessa de la mar
Jònica fins a les verdes i
escarpades illes de
Cefalònia i Itàca amb
fondejadors arredossats,
aigües turqueses sota
els pins i petits ports
amb autèntiques
tavernes gregues. Continuarem cap a l'est entrant a l'estret de Patràs on podrem 
amarrar en ports històrics com Lepanto o Galaxidi i creuarem l'impressionant canal de 
Corint. Ja a L'Egeu, visitarem algunes de les illes més boniques de golf Sarònic abans 
d'acabar el viatge a Atenes.

Preu per persona: 800€

Com arribar
Palermo Serem a la Cala, en el centre de la ciutat, a 30 km de l’aeroport (PMO) 
Connexió amb Barcelona  Vueling
Atenes Serem al Pireu. A 12 km del centre d'Atenes (Metro línia verda) i a 50 km de
l’aeroport (autobús X96)
Connexió Vueling amb Barcelona.

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

Desembarcament 31 de maig 10h
Atenes 
Zea Marin Chalki - Piraeus, Pireas 185 36, 
Grecia  
Google Maps   

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.google.es/maps/dir/37.9429857,23.6469832/El+Pireo,+Grecia/@37.9393096,23.6415297,15z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x14a1bbebb7ac3147:0xd820da95ff30fdf7!2m2!1d23.6469832!2d37.9429857?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Zea+Marina/@37.93595,23.6455773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bbe6d3cf2d5b:0x1c94ea479ec9bab2!8m2!3d37.93595!4d23.647766?hl=es
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.vueling.com/ca
https://www.vueling.com/ca
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Itinerari dia a dia

18 maig Embarcament a partir de les 18 h. Un cop instal·lats i fetes les explicacions de 
seguretat i vida a bord soparem i sortirem a fer una volta per Palermo

19 maig Després d'esmorzar llargarem amarres cap a Cefalú, una de les poblacions més
boniques de la costa nord de Sicília, a unes 5 h de Palermo.

20 maig Salparem d'hora cap a les illes Eòlies, navegarem tot el dia per a arribar a la 
tarda a Vulcano i ancorar sota l'impressionant volcà.

21 maig De bon matí posarem proa a l'estret de Messina i entrarem en la mar Jònica per
a navegar tota la nit.

22 maig Continuarem navegant, trimant les veles, fent guàrdies i gaudint de la vida a 
alta mar rumb a l'est.

23 maig Recalarem a les illes Jòniques pel canal que separa Cefalònia de Levkas, anirem
a fondejar a les fantàstiques cales d'Itaca i celebrarem l'arribada a Grècia.

24 maig Després de fer una bona clapada i d'esmorzar emprendrem una curta 
navegació fins a illa petita illa de Kalamos, amb un petit port encantador.

25 maig A mig matí salparem cap a l'est i deixarem la mar Jònica per a navegar fins a la
llacuna de Mesolonghi, una de les nostres ciutats preferides.

26 maig Aquest dia ens endinsarem en golf de Patràs, passarem per Lepant i sota el 
gran pont fins al port natural de Galaxidi, amb una gran tradició marinera.

27 maig Deixarem Galaxidi de bon matí per a navegar fins a l'impressionant canal de 
Corint que travessarem fins a entrar en el mar Egeu. Dormirem a la petita badia de 
Korfos.

28 maig Curta navegació fins a l'illa de Poros, separada del Peloponès per un estret 
canal i amb un petit poble de cases encalades típicament grec.

29 maig Posarem proa al nord fins a l'illa d'Egina, amb bons fondejadors i un portet molt
acollidor. Anirem d'excursió al temple d'Aphea, un dels nostres llocs preferits.

30 maig En la darrera navegació d'aquesta travessa recalarem finalment al Pireu, a 
Marina Zea, el port de l'Atenes Clàssica.

31 maig Desembarcament al Pireu fins a les 10h.

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


