
                                           
                     www.veleronas.com hola@veleronas.com Toni 622810105                     

Balears Sud 14 dies (Mallorca, Cabrera, Eivissa i Formentera) 

Des de Pollença navegarem sota la
imponent serra de Tramuntana
recalant al port natural de Sòller i en
ancoratges salvatges com cala Figuera
o la Foradada. Continuarem la
travessa fins a la costa nord d'Eivissa i
passarem els següents dies navegant
de cala en cala fins a Espalmador i les
fantàstiques platges de Formentera.
Creuarem els Freus cap a Eivissa on
podrem fer un volt per Dalt Vila.
Després de passar per l'illa de
Tagomago posarem proa al Parc
Nacional de Cabrera, al sud de
Mallorca, un dels ports naturals més
màgics de la Mediterrània. Al sud de
Mallorca ancorarem a la gran platja
d'es Trenc i doblarem el cap de les
Salines per a remuntar la costa de
llevant amb cales gairebé verges com
Montfalcó o cala Barques i ports
naturals amb encant com Porto Colom.
Finalment passat Capdepera tornarem
al gran badia de Pollença.

Sortides 1/9/17/25 juliol, agost i setembre

Juliol i setembre: Preu per persona 1700 € Vaixell Complet 10000 €
Agost: Preu per persona 1900 € Vaixell complet 11000 €

Embarcament: 10h /Desembarcament: 16 h al Port de Pollença
Port de Pollença, Mallorca
Moll de pescadors s/n
Google Maps

https://www.google.com/maps/search/port+de+pollen%C3%A7a+moll+de+pescadors+oficina+ports+IB/@39.9020284,3.0824327,16.5z
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Itinerari dia a dia

Dia 1 Embarcament a les 10 h. Un cop instal·lats i fetes les explicacions de seguretat i maniobra 
necessàries creuarem la gran badia de Pollença i ancorarem prop de Formentor.

Dia 2 Navegarem cap al sud per la costa, sota la imponent serra de Tramuntana, amb temps de 
fer parades per al bany a Sa Calobra i arribar al vespre a la bonica badia de Sòller.
 
Dia 3 Després d'esmorzar i d'una capbussada a la Foradada navegarem fins a passar entre l'illa 
Dragonera i Mallorca i, cap al migdia, ancorarem en les aigües turqueses de Sant Elm. 

Dia 4 Salparem ben d'hora cap a les Pitiuses. Navegarem tot el dia pendents del vent, les veles i 
el rumb fins que, a la tarda, recalarem a les boniques cales del nord d'Eivissa com Beniràs o Cala 
Xerraca.

Dia 5 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 6 Aquest dia navegarem cap a Formentera, fins a Cala Saona i illetes. Després de dinar 
amarrarem al port de la Sabina per fer una excursió fins a les salines o fer una volta per l'illa fins 
a la Mola.
 
Dia 7 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 8 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 9 Un cop a punt, navegarem prop de la costa de llevant per a passar la nit en una cala o, si el
temps ho permet, a la petita illa de Tagomago. 

Dia 10 Salparem de matinada cap al Parc Nacional de l'arxipèlag de Cabrera, a unes 60 milles. A 
primera hora de la tarda entrarem al port natural, un indret màgic i pujarem al castell amb grans 
vistes de Mallorca i una de les postes de sol més boniques de les illes Balears. 

Dia 11 Aquest dia navegarem fins a la propera costa sud de Mallorca per a gaudir d'algunes de les
millors platges de l'illa com Es Trenc i Es Caragol, prop de Sa Ràpita.

Dia 12 Després d'una bona capbussada salparem cap al nord per la costa de llevant de Mallorca 
amb cales verges impressionants com Cala Mondragó, anirem a dormir a porto Colom.
 
Dia 13 Continuarem cap al nord navegant prop de la costa i de cala en cala fins a ancorar prop de
Capdepera, l'extrem nord-est de Mallorca.

Dia 14 En aquest darrer dia creuarem la gran badia d'Alcudia i recalarem finalment al Port de 
Pollença. Desembarcament a les 16h.
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El patró pot variar substancialment l'itinerari en funció de les condicions 
meteorològiques, necessitats de la navegació o les preferències del grup.


