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De Sardenya a les illes Balears
16-29 juny (Olbia-Pollença)

Des d'Olbia, navegarem la costa est de Sardenya passant per llocs màgics i desconeguts com 
l'illa de Tavolara, travessarem el parc nacional del golf d'Orosei i recalarem en pobles gens 
turístics. Passats els caps Carbonara i Spartivento descobrirem les millors cales verges de 
Sardenya, a la costa Sud fins a arribar Carloforte, cruïlla mil.lenària de les rutes 
mediterrànies. Emprendrem una llarga travessa en alta mar de dos dies en que farem 
guàrdies nocturnes fins al port natural de Maó, a Menorca. Ancorarem a les millors cales de 
l'illa blanca i acabarem el viatge a Pollença, Mallorca. 

Preu per persona 1200€ / Vaixell Complet 7200€

Com arribar:
Olbia La marina és a 5 minuts de l’aeroport (OLB) en taxi i al costat del centre. Connexió 
Vueling amb Barcelona

Port de Pollença Amarrem davant l'oficina de l'autoritat portuària IB. A 10 minuts del port 
d'Alcúdia (Ferry a Barcelona) i a 40 minuts de l'aeroport de Palma

Embarcament 16 juny 18h 
Marina di Olbia
Via Piovene 8, Olbia
Google Maps

Desembarcament 29 juny 10h
Port de Pollença, Mallorca
Moll de pescadors s/n
Google Maps

Itinerari dia a dia

16 juny Embarcament a partir de les 18h. Un cop instal·lats a bord i fetes les explicacions 
necessàries soparem a bord i sortirem a fer una volta per l’agradable centre d’Olbia.

17 juny Curta navegació fins a la impressionant illa de Tavolara escenari del capítol de 
Thalassa “el regne més petit del món” gravat a bord del veler Onas.

https://www.vueling.com/ca
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/thalassa/el-regne-mes-petit-del-mon/video/4707751/
https://www.google.com/maps/search/port+de+pollen%C3%A7a+moll+de+pescadors+oficina+ports+IB/@39.9020284,3.0824327,16.5z
https://www.google.com/maps/search/marina+di+olbia/@40.91582,9.5232411,17z/data=!3m1!4b1
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18 juny Navegarem cap al sud passant entre illots i recalant en petites cales poc 
freqüentades d'aigües netes i sorra clara.

19 de juny Salparem ben d'hora per a creuar el parc nacional del golf d'Orosei, amb 
penyasegats impressionants, grans muntanyes i aigües claríssimes. 

20 juny Aprofitarem la brisa per a navegar fins al petit Porto Corallo, l'únic redòs segur 
d'aquest tram de costa salvatge.

21 juny Navegarem fins a capo Carbonara, l'extrem sud-est de l'illa de Sardenya on 
trobarem ancoratges amb sorra blanca i aigües turqueses a ambdós costats del cap.

22 juny creuarem el golf de Cagliari fins a Spartivento on trobarem un dels trams de costa 
més bonics, ben preservats i desconeguts de Sardenya.

23 juny Gaudirem de curtes navegacions de cala en cala per la costa sud de Sardenya 
gaudint dels espectaculars ancoratges.

24 juny Després d'esmorzar, tranquil·lament passarem les illes de la vaca, el toro i el vedell 
per a arribar a illes de San Antioco, San Pietro i Sardenya, amb una història molt particular. 

25 juny Des de Carloforte emprendrem la llarga travessa de dos dies fins a les illes Balears 
en que gaudirem de la vida a bord del veler en alta mar i farem guàrdies nocturnes sota els 
estels.

26 juny Cap al migdia albirarem l'illa de Menorca i arribarem a la gran badia de Maó, un dels
ports naturals més grans dell món.

27 juny Ben descansats, salparem cap a les cales de la costa sud per a ancorar i passar el 
dia a les cales verges de Trebaluger o Son Saura.

28 juny Salparem cap a la gran badia de Pollença en la darrera singladura d'aquesta 
travessa.

29 juny Desembarcament fins a les 10h.

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


