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Menorca 7 dies 

Menorca (setembre)

7 dies Salparem des del gran port
natural de Maó, el més gran de la
Mediterrània cap al nord o cap al sud,
en funció de les condicions
meteorològiques. Ben pendents de les
veles, el rumb i la possibilitat d'albirar
dofins. Durant els següents dies
navegarem per la impressionant i
retallada costa nord, sempre que
puguem a vela. De cala en cala
alternarem ancoratges verges com
Algaiarens o l'illa d'en Colom amb
poblacions autèntiques i amb encant
com Fornells. Recalarem a Ciutadella,
l'antiga capital de l'illa, que val la pena visitar, i posarem proa a llevant navegant 
per la costa sud, on trobarem algunes de les cales més boniques del món com 
Son Saura, Turqueta, Trebaluger o Cala Coves, per apassar les nits a l'àncora sota
els estels i gaudint d'aquesta reserva de la biosfera. Finalment recalarem de nou 
a Maó

1-7/9-15/17-23/25-31 setembre

 Preu per persona 850 € / Vaixell complet 4950 €

Embarcament: 12h /Desembarcament: 16 h al Port de Maó
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Itinerari dia a dia

Dia 1 Embarcament al Port de Maó a les 12 h. Un cop instal·lats i fetes les explicacions 
necessàries de maniobra, seguretat i vida a bord salparem cap al nord per a navegar fins
a l'illa d'en Colom on podrem gaudir de cales verges d'aigües cristallines, passejar en la 
natura i contemplar la impressionant posta de sol.

Dia 2 Després d'esmorzar navegarem tranquil·lament fins al savinar de Montgofre, prop 
de l'impressionant cap de Favàritx per a dinar i fer un bany. A la tarda arribarem a la 
gran badia de Fornells per a ancorar prop del poble emblanquinat.
 
Dia 3 Aquest dia navegarem cap a ponent sota els impressionants penya-segats del cap 
de Cavalleria. Ancorarem a Cala Pregonda per a dinar sobre les aigües turqueses, a la 
tarda arribarem a Algaiarens, una gran cala salvatge i ben resguardada.

Dia 4 Passarem el matí navegant sense presses, doblarem el cap Nati i farem una 
capbussada a S'Amarrador. A la tarda arribarem al port natural de Ciutadella. La històrica
capital de l'illa. Amarrarem i visitarem la ciutat al vespre.

Dia 5 Des de Ciutadella enfilarem cap al sud per a passar el dia a l'àncora en alguna de 
les cales més boniques de la Mediterrània gairebé totes verges i amb pins fins a la riba, 
sorra blanca i aigües turqueses com Trebaluger, Macarella, Turqueta o Son Saura
 
Dia 6 Navegarem cap a llevant  sota els grans penya segats fins a Cala Coves, una 
impressionant necròpolis de l'edat del bronze on passarem la nit.

Dia 7 Aquest dia navegarem per la costa sud per a passar entre l'illa de l'Aire i Punta 
Prima on farem els darrers banys de la travessa. Arribarem a Maóde nou. 
Desembarcament a les 16h.

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


