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Mallorca i Cabrera 10 dies

Sortirem de Badalona per a navegar tota la
nit amb moltes possibilitats de tenir vents
favorables. Farem guàrdies sota els estels i
albirarem, de matinada, el far de
Formentor, el més potent de les illes i
descobrirem, al matí, les altes muntanyes
del nord de Mallorca. Cap al migdia
recalarem a la frondosa cala Formentor, a
la gran badia de Pollença on passarem la
tarda i la nit a l’àncora. L’endemà
creuarem la badia d’Alcúdia i doblarem el
cap de Pera per a conèixer la costa de
llevant, amb bons ports naturals, com
Porto Cristo, Porto Petro o Porto Colom i cales protegides d’aigües turqueses i sorra 
blanca. Navegant a vela arribarem a les grans platges del sud de l’illa, com Es trenc o Es 
Caragol, potser les més maques de Mallorca. L’endemà creuarem fins al parc Nacional de 
l’arxipèlag de Cabrera, un indret gairebé màgic que cal visitar i contemplar la posta de 
sol des del castell. L’endemà travessarem, potser aprofitant l’embat, el vent tèrmic local, 
fins a Palma per a amarrar al peu de la catedral i el barri antic. Després de fer un bany a 
Illetes navegarem fins als penya-segats de Dragonera per a ancorar prop del petit poble 
de Sant Telm a passar la nit. Finalment navegarem sota la imponent serra de Tramuntana
fins a Sòller on ens acomiadarem de l’illa amb una excursió o un sopar típic abans de 
salpar l’endemà al matí cap a la costa catalana.

1-10/11-20/21-30 juliol, agost i setembre 
Preu juliol i setembre: 1000€
Preu agost: 1200€

Marina Badalona Google Maps
C/ Eduard Maristany s/n 08192 Badalona
Pantalà A (Davant de Capitania)

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
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Itinerari dia a dia

Dia 1 Embarcament a les 18h a Marina Badalona. Un cop instal·lats i fetes les explicacions de 
seguretat i maniobra necessàries salparem per a navegar, amb moltes possibilitats d'albirar 
cetacis i de tenir vents favorables, cap al nord de Mallorca. Navegarem tota la nit.

Dia 2 De matinada veurem el far de Formentor i al migdia passarem sota els alts penya-segats 
per a entrar a la gran badia de Pollença, envoltada de muntanyes i ancorar a la frondosa cala 
Formentor.
 
Dia 3 Després d'esmorzar navegarem fins a doblar el cap de Pera i conèixer a la costa de llevant 
amb bons ports naturals, com Porto Cristo, Porto Petro o Porto Colom i cales protegides d’aigües 
turqueses i sorra blanca.

Dia 4 Aquest dia navegarem cap al sud fins a les grans platges d'Es Trenc i d'Es Cargol, 
segurament les més maques de Mallorca on passarem la nit a l'àncora.
 
Dia 5 Curta navegació fins al parc nacional de l'arxipèlag de Cabrera, un indret màgic. Ancorarem 
en el port natural i pujarem al castell amb grans vistes de Mallorca i una de les postes de sol més 
boniques de les illes Balears. 

Dia 6 Navegarem fins a la gran Badia de Palma on podrem fondejar a Illetes o amarrar a ciutat i 
visitar el centre històric i la Catedral.

Dia 7 Posarem proa a l'oest fins a doblar el cap de la Mola, prop d'Andratx i ancorar a les aigües 
transparents davant petit poble Sant Elm on desembarcà la flota de Jaume I per a conquerir l'illa.

Dia 8 A mig matí enfilarem l'estret canal que separa l'illa Dragonera de Mallorca i navegarem sota
la imponent serra de Tramuntana amb cales salvatges entre penya-segats. A la tarda entrarem al 
port natural del Sòller, envoltat de muntanyes on es poden fer boniques excursions.

Dia 9 A mig matí deixarem l'ancoratge i posarem proa a la costa catalana deixant enrere, a poc a 
poc, el Puigmajor, el cim més alt de Mallorca.

Dia 10 Navegarem tota la nit, arribarem al matí a Marina Badalona. Desembarcament a les 10h.

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


