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Costa Brava 7 dies

Participa en un fascinant periple en veler per la Costa
Brava, viatjant sosteniblement, gaudint de la vida a
bord i descobrint la costa des del mar. En la primera
singladura d'aquesta travessa navegarem de nit fins a
doblar l'impressionant cap de Creus, la resta de dies
costejarem tranquil·lament cap al sud, navegant a
vela, ancorant en cales d'aigües clares sota els pins i
visitant pobles amb encant. Vine a capbussar-te des
del veler en les fresques aigües del Castell, Guillola i
el Garbet. Dormirem a l’àncora sota els estels a
Portlligat, Montjoi i Futadera i recalarem en els pobles
més bonics com Cadaqués, el Port de la Selva, Tossa
o Palamós. A més, intentarem aprofitar la formidable
oferta cultural de la Costa Brava, tastarem la
gastronomia local i els vins de la terra.

1-7/8-14/16-22/24-30 juliol 
1-7/9-15/17-23/25-31 agost
2-8 setembre

Preu per persona: juliol i setembre 750€ Agost 850€
veler complet juliol i setembre 4500€ Agost 5100€
Despeses fixes per persona 150€

El preu inclou el veler perfectament equipat amb 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 16h al port de Badalona

Com arribar-hi:
L'Onas és al port de Badalona, 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 16 h. Un cop instal·lats i fetes les explicacions de seguretat 
salparem cap al nord per familiaritzar-nos amb el veler, conèixer la maniobra i, potser, fer
la primera capbussada del viatge. Navegarem tota la nit fent guàrdies pendents del 
rumb, el vent i les veles fins a albirar, de matinada, el cap de Creus.

Dia 2 Passat l'impressionant Cap de Creus posarem proa al Garbet, una cala verge on 
podrem descansar i nedar en aigües turqueses. Després dinar i fer la migdiada sota el 
tendal emprendrem una curta navegació fins al Port de la Selva on ancorarem prop de la 
platja i podrem desembarcar amb l'embarcació auxiliar per a fer un volt per terra.

Dia 3 Salparem sense presses per travessar “el Mar d'Amunt” i ancorar en algunes de les
cales més boniques del parc natural del Cap de Creus com Taballera, Culip o Guillola  Al 
vespre anirem a fondejar a la badia de Cadaqués per a sopar a bord amb vistes al poble 
més fotogènic de la costa catalana.

Dia 4 Aquest dia navegarem cap al sud aprofitant les brises per a travessar la gran badia
de Roses fins a recalar al peu de l'antiga ciutat grega d'Empúries. Ancorarem prop del 
port mil·lenari i, en funció de les condicions meteorològiques, passarem la nit a cala 
Montgó o la gran platja de Pals.

Dia 5 A primera hora del matí ens acostarem a les illes Medes, és el millor moment per 
observar la riquíssima vida submarina d'aquest parc natural. Després d'esmorzar 
posarem proa al cap Negre per a arribar a una zona amb estretes cales com Sa Tuna o 
Aiguafreda i pobles amb encant com Calella de Palafrugell o Llafranc. Passarem la nit al 
Castell, una de les cales més ben conservades d'aquesta costa, o a la badia de Palamós.

Dia 6 En aquesta singladura gaudirem d'uns dels trams més bonics de la Costa Brava. 
Navegarem al través dels grans penya-segats vermellosos coronats per boscos de pins i 
alzines, ancorarem en cales verges i redossades com Futadera o Cala Bona i passarem 
sota la vil·la medieval murallada de Tossa de Mar.

Dia 7 Després de la capbussada matinal, a les cales properes a Blanes, en el darrer dia 
de la travessa deixarem la Costa Brava per a navegar prop de les platges del Maresme i 
sota els turons de la serralada de Marina. Desembarcament a les 16 h a marina 
Badalona.

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


