
Mallorca i Cabrera 7 dies 

Aquest és un itinerari ambiciós per als
que teniu ganes de navegar més i
gaudir del contrast entre els paisatges
naturals d'aquesta gran illa.
Navegarem més de 30 milles cada dia
(entre cinc i sis hores), farem moltes
maniobres i caldrà gestionar
correctament les condicions
meteorològiques per a completar el
periple. Salparem de Pollença per a
creuar les grans badies del nord de
l'illa fins a Capdepera, ancorarem en
cales verges com Montfalcó i ports
naturals amb encant com Porto
Colom. Visitarem el parc nacional de
Cabrera, ancorarem a les platges
verges del sud i entrarem a la gran
badia de Palma. En els darrers dies d'aquesta travessa navegarem sota les 
altes muntanyes de la serra de Tramuntana i ancorarem entre els penya-segats
a cales com la Foradada o Sa Calobra fins a arribar a la badia de Sòller. 
Finalment doblarem l'impressionant cap de Formentor i tornarem a la gran 
badia de Pollença.

1-7/9-15/17-23/25-31 juliol, agost i setembre

Juliol i setembre: Preu per persona 850 € / Vaixell complet 4950 €
Agost: Preu per persona 950 € / Vaixell complet 5500 €

Embarcament: 10 h /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


Itinerari dia a dia

Dia 1 Embarcament a les 10 h a Pollença. Un cop instal·lats i fetes les 
explicacions necessàries salparem, navegarem quatre o cinc hores cap a 
llevant creuant les dues grans badies de Pollença i Alcúdia fins a les cales 
properes a Capdepera, l'extrem nord-est de l'illa, on passarem la nit.

Dia 2 Aquest dia costejarem la costa est de Mallorca navegant cap al sud de 
cala en cala fins al gran port natural de Porto Colom, un dels llocs més 
autèntics de la costa de Mallorca.

Dia 3 Salparem d'hora per a poder navegar, segurament amb vents favorables,
fins al Parc Nacional de l'arxipèlag de Cabrera. A primera hora de la tarda 
entrarem al port natural, un indret màgic i pujarem al castell amb grans vistes 
de Mallorca.

Dia 4 Esperem poder aprofitar l'embat, la brisa de la badia de Palma per a 
gaudir de la vela i navegar fins a la capital de Mallorca amb temps per gaudir, a
la tarda, d'una passejada i les millors ensaïmades en el centre històric 
d'aquesta bonica ciutat.

Dia 5 Deixarem el club nàutic i travessarem la badia de nou costejant fins a la 
impressionant illa de Sa Dragonera, a l'extrem sud-oest de l'illa i recalar al 
bonic poblet de Sant Elm, amb un bonic ancoratge d'aigües transparents.

Dia 6 Després d'esmorzar passarem el freu de la Dragonera i navegarem sota 
els cims de la serra de Tramuntana fins al port natural del Sóller, envoltat de 
muntanyes i podrem fer l'excursió pels tarongers fins a la ben conservada vila.

Dia 7 Navegarem cap al nord fins a doblar els penya-segats del cap de 
Formentor i a entrar en la gran badia de Pollença. Desembarcament a les 16 h.

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


