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1-14 juny Mar Balear (Columbretes, Eivissa, Formentera, Cabrera, 
Mallorca i Menorca) 

En aquesta gran travessa en alta mar
recorrerem totes les illes del Mar Balear. Des de
Badalona salparem cap al sud per a navegar fins
al delta i arribar a les illes Columbretes. Després
de passar la nit a l'àncora en un impressionant
conus volcànic continuarem la travessa fins a les
Pitiüses. A última hora de la tarda arribarem a la
costa nord d'Eivissa i passarem els següents
dies navegant de cala en cala fins a Espalmador
i les fantàstiques platges de Formentera.
Creuarem els Freus cap a Eivissa . Després de
passar per l'illa de Tagomago posarem proa al
Parc Nacional de Cabrera, al sud de Mallorca, un
dels ports naturals més màgics de la
Mediterrània. Remuntarem cap al nord la costa
de llevant de Mallorca, amb platges verges
d'aigües turqueses, cales salvatges i ports
naturals acollidors i ben conservats. Des de
Capdepera creuarem fins a l'illa de Menorca per
a gaudir de les cales més boniques, i fer la volta
a l'illa a vela gaudint dels seus contrastos.
Tornarem a creuar el Canal fins a Mallorca per a ancorar prop de la serra de tramuntana i 
emprendre, l'endemà, la travessa de tornada a Badalona.

Preu per persona: 1200 € + 300€ despeses fixes

El preu Inclou el veler perfectament equipat i patró. Les despeses fixes són: alimentació a 
bord, roba de llit, neteja i assegurança. El preu no inclou Combustible, amarres refrescs i 
begudes alcohòliques

Embarcament i desembarcament a les 12h al Port de Badalona

Com arribar-hi: L'Onas és al port de Badalona al pantalà A, amarre 3. El port de Badalona està 
ben comunicat amb tramvia, tren de Rodalies i Metro amb el centre de Barcelona i l'aeroport. 
Podem organitzar el transport si ho necessites. 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
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Itinerari dia a dia

Dia 1 Embarcament a les 12h al port de Badalona. Un cop instal·lats i fetes les explicacions de 
seguretat i maniobra necessàries salparem per a navegar, amb moltes possibilitats d'albirar 
cetacis i de tenir vents favorables, cap a les illes Columbretes. Navegarem tota la nit.

Dia 2 A primera hora del matí ancorarem a l'impressionant conus volcànic de la Columbreta Gran 
on podrem fer una capbussada per a gaudir dels rics fons marins i visitar aquest parc natural.
 
Dia 3 Salparem ben d'hora cap a les Pitiüses. Navegarem tot el dia pendents del vent, les veles i 
el rumb fins que, a última hora de la tarda, recalarem a les boniques cales del nord d'Eivissa com 
Beniràs o Cala Xerraca.

Dia 4 Després d'esmorzar tranquil·lament, salparem cap al sud d'Eivissa i navegarem cap a 
Formentera, fins a Cala Saona i illetes. Després de dinar podrem fer una excursió fins a les salines
o fer una volta per l'illa fins a la Mola. 

Dia 5 Ancorarem per a fer un bany a la platja d'Espalmador i al migdia salparem cap a Eivissa 
creuant els Freus. A la tarda amarrarem al port d'Eivissa on podrem sortir a fer una passejada per
Dalt Vila i gaudir de l'animada vida nocturna.
 
Dia 6 Salparem de matinada cap al Parc Nacional de l'arxipèlag de Cabrera, a unes 60 milles. A 
primera hora de la tarda entrarem al port natural, un indret màgic i pujarem al castell amb grans 
vistes de Mallorca i una de les postes de sol més boniques de les illes Balears.

Dia 7 Aquest dia navegarem fins a la propera costa sud de Mallorca per a gaudir d'algunes de les 
millors cales de l'illa com Cala Mondragó. Finalment ancorarem a la badia de Porto Colom.

Dia 8 Remuntarem la costa de llevant de Mallorca cap al nord fins a Capdepera, l'extrem nord- 
oriental de l'illa, segurament amb prou vent per a navegar a vela i ancorar en Cales paradisíaques.

Dia 9 Des de Capdepera creuarem el canal fins a les impressionants cales de sorra blanca del sud 
de l'illa com Macarella o Son Saura, a la nit podríem anar a dormir a la badia de Maó.

Dia 10 Passat el cap de la Mola navegarem la costa Nord de Menorca fins a l'illa d'en Colom i la 
gran badia de Fornells.

Dia 11 Navegarem cap a ponent per a fer una capbussada en les aigües turqueses d'Algaiarens o 
Cala Pilar i recalarem finalment al port natural de Ciutadella.

Dia 12 Aquest dia creuarem de nou el canal de Menorca fins a la gran badia de Pollença, al peu 
de la impressionant serra de Tramuntana.

Dia 13 Després de passar el dia gaudint de les cales salvatges sota els pins posarem proa a 
Catalunya per a navegar tota la nit fent guàrdies.

Dia 14 Arribarem a Badalona a primera hora del matí. Desembarcament fins a les 12h

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


