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Costa Brava, Cap de Creus i Catalunya Nord
(Barcelona-Perpinyà/Perpinyà-Barcelona) 

Aquest estiu navegarem la costa de
Catalunya recalant en les millors cales de
la Costa Brava, el cap de Creus i la
Catalunya nord. Un llarg periple
navegant a vela entre dues ciutats
mil·lenàries del principat: Perpinyà i
Barcelona. Aprofitant al màxim els vents
i les brises costaneres practicarem les
maniobres a vela, gaudirem de la vida a
bord del veler, ens capbussarem en les
fresques aigües de cales salvatges sota
els pins com Es Castell, Aiguablava,
Culip, Guillola o Garvet, soparem a
l’àncora sota els estels a Port LLigat o
Montjoi, recalarem en els pobles més
bonics com Cadaqués, el Port de la Selva
o Cotlliure i tastarem la gastronomia
local i els vins de la terra.

Barcelona-Perpinyà: 6-14 juliol/1-9
agost/22-30 agost
Perpinyà-Barcelona: 11-19 agost/2-10
setembre

Preu per persona: juliol i setembre 850€ Agost 950€

Com arribar-hi:
Barcelona Serem a Marina Badalona, ben comunicat amb tramvia, tren de Rodalies i 
Metro amb el centre de Barcelona i l'aeroport.

Perpinyà Serem al port de Canet, a 11km del centre de Perpinyà i l'estació de TGV.

Embarcament a les 18h Desembarcament a les 10h

Barcelona
Marina Badalona, Pantalà A
Google Maps

Perpinyà
Port de Canet en Roussillon-Le Gouffre
Google maps

https://www.google.com/maps/place/Veler+Onas/@41.4331202,2.2382442,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sport+de+badalona+onas!3m4!1s0x0:0xb524072fb0f300a6!8m2!3d41.432593!4d2.241746
https://www.google.com/search?q=port%20canet%20en%20roussillon&client=firefox-b-d&ei=vnZZYpSZNZKdlwSIv6nACA&ved=2ahUKEwikv93omZb3AhUB14UKHfyBDIoQvS56BAhQEAE&uact=5&oq=port+canet+en+roussillon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEAcQHhATMggIABAHEB4QEzIICAAQBxAeEBMyCAgAEAcQHhATMggIABAHEB4QEzIICAAQBxAeEBMyCAgAEAcQHhATMggIABAHEB4QEzIICAAQBxAeEBMyCAgAEAcQHhATOgcIABBHELADOgoIABBHELADEMkDOgcIABCwAxBDOgwILhDIAxCwAxBDGAE6EgguEMcBENEDEMgDELADEEMYAToPCC4Q1AIQyAMQsAMQQxgBOgYIABAHEB46BAguEA1KBAhBGABKBAhGGAFQ6whYwBBgxB9oAXABeACAAaMBiAHfBZIBAzAuNZgBAKABAcgBFMABAdoBBggBEAEYCA&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=8252501541801560156&lqi=Chhwb3J0IGNhbmV0IGVuIHJvdXNzaWxsb25Infjt4-eAgIAIWiYQABgAGAEYAyIYcG9ydCBjYW5ldCBlbiByb3Vzc2lsbG9uMgJlc5IBBm1hcmluYaoBDBABKggiBHBvcnQoDg&phdesc=cuUTEroZpHQ&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:8252501541801560156,l,Chhwb3J0IGNhbmV0IGVuIHJvdXNzaWxsb25Infjt4-eAgIAIWiYQABgAGAEYAyIYcG9ydCBjYW5ldCBlbiByb3Vzc2lsbG9uMgJlc5IBBm1hcmluYaoBDBABKggiBHBvcnQoDg,y,cuUTEroZpHQ;mv:[[42.707418821898216,3.0413080476684717],[42.70016526899473,3.0210090898437647],null,[42.70379215138201,3.031158568756118],16]
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Itinerari dia a dia*

Dia 1 Embarcament a Marina Badalona a les 18h. Un cop instal·lats i fetes les 
explicacions de seguretat i maniobra salparem cap al nord per a aprofitar la tarda, 
navegar fins a un dels ports propers del Maresme i familiaritzar-nos amb el veler i 
conèixer la seva maniobra.

Dia 2 Navegarem sota la serralada litoral fins a passar la punta del Tordera i entrar en la 
Costa Brava on podrem fer les primeres capbussades de la travessa. En funció de les 
condicions meteorològiques passarem la nit a l'àncora en una cala o al Port de Blanes.

Dia 3 Després d'esmorzar tranquil·lament navegarem cap al nord, passada la vila 
murallada de Tossa trobarem desenes de cales salvatges per a ancorar sota els pins i 
gaudir del bany. Passarem el vespre a l'àncora a la cala del Castell, una de les cales més 
ben conservades d'aquesta costa.

Dia 4 Aquest dia doblarem el cap de Begur, navegarem entre les illes Medes i entrarem 
en el grandiós golf de Roses amb ancoratges ben arredossats com Cala Montgó o Montjoi
i ports segurs en qualsevol condició com l'Escala o Roses.

Dia 5 Salparem cap al nord per a voltar l'impressionat cap de Norfeu i recalar a 
Cadaqués, un dels pobles més bonics i ben conservats de la costa Catalana on podrem 
gaudir del seu ambient artístic i cosmopolita.

Dia 6 Un cop llestos navegarem fins a les cales salvatges del Cap de Creus com Guillola 
o Jugadera, al sud o el golfet al nord. En funció de les condicions meteorològiques 
passarem la nit a l'àncora o al Port de la Selva.

Dia 7 Al matí anirem a ancorar a les cristallines aigües del Garvet i després de dinar 
navegarem fins a passar el cap Bear i ancorar a la petita badia fortificada de Cotlliure. Un
dels pobles més fotogènics de la Costa Vermella, famós per les seves vinyes i lloc 
d'enterrament d'Antonio Machado, mort a l'exili.

Dia 8 En la darrera etapa d'aquesta travessa navegarem prop de les platges d'Argelès, 
on foren confinats els refugiats republicans al final de la guerra civil. Al vespre recalarem 
al port de Canet del Rosselló, bonic port natural a la desembocadura del riu Tec.

Dia 9 Desembarcament a Canet del Rosselló fins a les 10h.

*La proposta d'itinerari per al trajecte Perpinyà-Barcelona és exactament igual però en 
sentit contrari.

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


