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Columbretes, Eivissa i Formentera 10 dies 

Des de la nostra base de Marina Badalona salparem cap al sud per a navegar tota
la nit fent guàrdies nocturnes i
arribar l’endemà al Parc Natural de
les illes Columbretes amb moltes
possibilitats de tenir vents
favorables. Després de passar la nit
a l’àncora en un impressionant
conus volcànic continuarem la
travessa fins a les Pitiüses, ben
pendents de les veles, el rumb, el
vent i de veure dofins. A última hora
de la tarda arribarem a la costa nord
d’Eivissa amb cales salvatges i
naturals on farem una bona
capbussada. Passarem els següents
dies navegant de cala en cala fins a
Port Roig, la petita illa d’Espalmador, amb aigües increïblement clares i les 
fantàstiques platges de Formentera. Creuarem els Freus, el canal entre les 
Pitiüses, cap a Ciutat d’Eivissa on podrem fer un volt per la vila vella i gaudir de la
vida nocturna. En les darreres etapes d’aquesta travessa navegarem fins a l’illa 
de Mallorca per a fer escala prop de l’escapada Dragonera i, finalment, salparem 
cap al nord, creuant el mar Balear i arribar l’endemà 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 a les illes Columbretes. Navegarem tota la nit.

Dia 2 A primera hora de la tarda ancorarem a l'impressionant conus volcànic de la Columbreta 
Gran on podrem fer una capbussada per a gaudir dels rics fons marins i visitar aquest parc 
natural.
 
Dia 3 Salparem ben d'hora cap a les Pitiuses. Navegarem tot el dia pendents del vent, les veles i 
el rumb fins que, a última hora de la tarda, recalarem a les boniques cales del nord d'Eivissa com 
Beniràs o Cala Xerraca.

Dia 4 Després d'esmorzar tranquil·lament, salparem cap al sud d'Eivissa, pararem en cales verges
com Cala Vedella o Cala Hort i podrem gaudir d'una fantàstica posta de sol, ancorats a Port Roig.

Dia 5 Aquest dia navegarem cap a Formentera, fins a Cala Saona, illetes. Després de dinar 
podrem fer una excursió fins a les salines o una volta per l'illa fins a la Mola.
 
Dia 6 Curta navegació fins a Espalmador, una illa quasi deserta amb aigües turqueses, sorra 
blanca i uns fangs amb propietats curatives per a la pell on passarem la nit a l'àncora. 

Dia 7 A mig matí salparem cap a Eivissa creuant els Freus. A la tarda amarrarem al port d'Eivissa 
on podrem sortir a fer una passejada per Dalt Vila i gaudir de l'animada vida nocturna.

Dia 8 Salparem molt d'hora per a creuar el canal fins a l'illa de Mallorca i recalar a la tarda al petit
poble de Sant Elm on desembarcà la flota de Jaume I en la conquesta catalana de l'illa.

Dia 9 A mig matí enfilarem l'estret canal que separa l'illa Dragonera de Mallorca i posarem proa a 
la costa catalana perdent de vista a poc a poc la imponent serra de Tramuntana. Navegarem tota 
la nit

Dia 10, 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.


