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 De Sicília a Grècia 16-29 abril
(Palermo-Mesolonghi)

Des de Palerm, en plenes festes de setmana santa navegàrem cap a la històrica ciutat de Cefalú i 
les illes Eòliques. Entrarem a la mar Jònica per l'estret de Messina i costejarem les Costes de la 
Calàbria i la Púglia fins a l'estret d'Ótranto, entre Itàlia i Grècia. Navegarem cap al sud per les 
verdes i escarpades illes Jòniques on podrem gaudir de la natura, l'hospitalitat dels seus habitants 
i celebrar l'arribada a Grècia a una taverna de la vil·la vella de Corfú. Ancorarem a Skorpios, l'illa 
privada d'Onassis i a Ítaca, pàtria d'Ulisses i acabarem la travessa a la llacuna de Mesolonghi.

Preu per persona: 950€

Com arribar

Palermo Serem a la Cala, en el centre de la ciutat, a 30 km de l’aeroport (PMO)

Mesolongi El port és a 10 minuts del centre de la ciutat. Està ben comunicada per autobús amb 
Atenes. Hi ha un servei de taxi amb l'aeroport d'Atenes (2h30).

Embarcament 16 abril 18h
Yacht Club del Mediterraneo (YCM)
Molo Sud Bersagliere, Palermo
Google Maps

Desembarcament 29 abril 10h
Marina de Messolonghi
Port de Messolonghi 30200 Mesolongi
Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Yacht+Club+Del+Mediterraneo/@38.1223768,13.3703421,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319e8b17c81ec7f:0x9ba2392ff3a83575!8m2!3d38.1223726!4d13.3725308
https://www.google.com/maps/place/Marina+Messolonghi+S.A./@38.3602634,21.4129751,16z/data=!4m5!3m4!1s0x135e69f2fbaf8af9:0x386a251b6cbdc78f!8m2!3d38.3602638!4d21.4165515
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Itinerari dia a dia

Dia 16 Embarcament a partir de les 18h al Yacht Club del Mediterraneo, a la Cala, el port vell
i centre de la ciutat. Un cop instal·lats a bord i fetes les explicacions necessàries anirem a fer 
una volta per aquesta impressionant ciutat en plena celebració de la setmana santa.

Dia 17 Navegarem fins al migdia per a arribar a Cefalú, població tranquil·la i plena d’història,
amb magnífiques platges i una gran catedral característica del romànic normand Sicilià. En 
funció de la meteorologia dormirem ancorats a la badia o en el petit port.

Dia 18 Salparem de matinada rumb les illes Eòlies, set illes altes i escarpades amb una molt 
important activitat volcànica. Recalarem a Lipari, sota una impressionant acròpolis murallada.
Val la pena passejar pels carrerons i gaudir de l’ambient relaxat de Marina Corta, l’antic port i
barri mariner.

Dia 19 Navegarem fins a la propera illa de Vulcano, a la tarda pujarem al volcà, una excursió
a contemplar el cràter, les fumaroles i una impressionant posta de sol sobre tot l’arxipèlag. 

Dia 20 Salparem cap a l'estret de Messina i gestionarem tan bé com puguem les fortes 
corrents, els remolins i el tràfic intens. Ja a la mar Jònica, veurem la tossa imponent de l'Etna
(3357 m) ben nevat i navegarem tota la nit prop de la costa Calabresa fent guàrdies. 

Dia 21 Recalarem a l'antiga ciutat de Crotone, a la Calabria, una bonica població d'origen 
grec on Pitàgores establí la seva escola de filosofia.

Dia 22 Aquest dia creuarem el golf de Taranto, segurament amb el vent i la mar pel través, 
rumb a Santa Maria di Leuca, una petita població de la Púglia, just al taló de la bota d'Itàlia.

Dia 23 Creuarem l'estret d'Òtranto, entre Itàlia i Grècia fins a la petita i remota illa 
d'Othonoi.

Dia 24 Bordejarem l'illa de Corfú pel nord amb temps per llençar el ferro a les cales 
preferides dels germans Durrell. Amarrarem al peu de la vila vella d'aquesta imponent ciutat.

Dia 25 Navegarem cap al sud fins a l'illa de Paxos, amb ancoratges segurs d'aigües 
turqueses com Lakka i l'estret port natural de Gaios. 

Dia 26 Posarem rumb a l'illa de Levkas per a creuar l'estret canal que la separa del continent
i ancorar al peu de la vil·la d'Onassis, a Skorpios i sota les oliveres de Meganisi.

Dia 27 Després d'esmorzar posarem proa a l'illa d'Ítaca, pàtria llegendària d'Ulisses amb un 
port profund i acollidor on passarem la nit.

Dia 28 En la darrera etapa d'aquesta travessa entrarem al golf de Pàtres i recalarem a la 
llacuna de Messolonghi, una base molt estimada per la tripulació de l'Onas.

 29 abril Desembarcament al Port de Mesolonghi fins a les 10h

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


