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EL Golf del Lleó
(Perpinyà-Barcelona, 14 dies)
En aquesta llarga travessa pel golf del Lleó i la
Costa Brava salparem de Perpinyà per a
navegar cap al nord fins a recalar en poblets
pintorescs com Grissan o la bonica ciutat de
Sète. Visitarem la Camarga i navegare sota les
boques del Roinaper a entrar, uns dies més tard
a l’impressionant port fortificat de Marsella. Els
dies vinents navegarem d’ancoratge en
ancoratge fins a les Calanques, estretes cales
salvatges entre impressionants penya-segats on
podrem capbussar-nos i gaudir de la vida a bord
del veler i recalarem en petits pobles amb
encant com Cassís. Continuarem navegant les
boniques costes de la Provença fins al parc
nacional de les Illes Hyères, amb ancoratges
salvatges i aigües clares per a capbussar-nos.
Salparem cap al cap de creus en una travessa
d’unes 24 hores fins a recalar l’endemà a
Cadaqués prop del Cap de Creus. Els darrers
dies d’aquest viatge navegarem cap al sud per
la Costa Brava fins a acabar la travessa a
Badalona.
Perpinyà- Barcelona 16-29 de juliol Embarcament a les 18h Desembarcament a les 10h
Preu per persona 1500€ Vaixell complet 9000
Com arribar-hi:
Perpinyà Serem al port de Canet, a 11 km del centre de Perpinyà i l'estació de TGV.
Barcelona Serem a Marina Badalona, ben comunicat amb tramvia, tren de Rodalies i Metro amb
el centre de Barcelona i l'aeroport.
Perpinyà
Port de Canet en Roussillon-Le Gouffre
Google maps

Barcelona
Marina Badalona, Pantalà A
Google Maps
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Itinerari dia a dia
Dia 16 Embarcament a Canet. Un cop fetes les explicacions de seguretat i maniobra anirem a fer
un volt pel poble i a sopar.
Dia 17 Navegarem cap al nord vorejant les platges i els grans estanys del golf del Lleó fins al
bonic poble de Grissan on podrem ancorar per a gaudir de les primeres capbussades del viatge.
Dia 18 Salparem d'hora cap al nord i doblarem el cap d'Agde per a recalar Sète. Una antiga i
vibrant ciutat travessada per canals on podrem tastar les ostres i els musclos locals i assistir a un
excel·lent festival de jazz.
Dia 19 Aquest dia posarem proa a llevant cap a la Camarga, una de les zones més boniques de la
Provença fins a recalar Saintes Maries de la Mer, un petit poble coronat per una imponent església
fortificada.
Dia 20 Després d'esmorzar navegarem prop de les grans boques del Roine fins a entrar al Vieux
Port, el bonic port fortificat de Marsella, en el centre d'aquesta ciutat cosmopolita i autèntica que
val la pena conèixer i tastar una autèntica bullabessa.
Dia 21 Navegarem fins al parc nacional de les Calanques, unes profundes i escarpades cales
rocoses que s'extenen al llarg de més de deu milles fins a Cassís i que ofereixen excel·lents
ancoratges amb aigües turqueses sota els pins.
Dia 22 Després de fer una bona capbussada continuarem la ruta cap a l'est fins a posar-nos a
redós del cap Scié on trobarem bons ancoratges per a passar la nit a Bandol o les illes Embiez.
Dia 23 Aquest dia arribarem al parc nacional de les Illes Hyères, tres illes properes a la costa de
la Provença amb grans pinedes, fortificacions i magnífiques platges salvatges. En funció de la
situació meteorològica passarem la nit a Port Cross o al castell de Bregançon, residència oficial del
president de la república.
Dia 24 Navegarem tranquil·lament fis a la propera illa de Porquerolles, que no té tràfic motoritzat
i val la pena llogar unes bicicletes per a fer la vota a l'illa, amb extenses pinedes, fortificacions i
platges paradisíaques.
Dia 25 A mig matí salparem per a travessar el golf del Lleó en una singladura d'unes vint hores
en que caldrà fer guàrdies nocturnes fins a recalar prop del cap de Creus l'endemà al matí.
Dia 26 Recalarem al nord de la Costa Brava i en funció del temps ancorarem a Cadaqués o Port
Lligat, un dels indrets més ben conservats i bonics de Catalunya.
Dia 27 Al matí posarem proa al sud i navegarem fins a Palamós o Sant Feliu, amb algunes
parades en les nombroses cales de la costa Brava per a dinar i fer un bany.
Dia 28 En la darrera etapa d'aquesta travessa navegarem al peu de la serralada litoral fins a
arribar finalment a Badalona.
Dia 29 Desembarcament a Marina Badalona fins a les 10h
El patró pot variar substancialment l'itinerari en funció de les condicions
meteorològiques i les preferències del grup.

