swim holidays

SARDENYA

L’arxipèlag de la Maddalena, situat a
la costa nord-oest de Sardenya, és un
parc natural protegit format per un
conjunt de 62 illes i illots separats per
canals marí?ms de poca profunditat i de
bellesa inigualable.
En aquesta zona s’hi troben un bon
nombre de cales i platges
encantadores pràc?cament desèr?ques.
La localització de l’arxipèlag a l’Estret de
Bonifaci i la poca fondària de la zona fa
que l’aigua sigui espectacularment neta
i adquireixi els tons blavosos i
turqueses que la caracteritzen.

Isola Cavallo

Què explorarem?
Dia 1
Isola Soﬃ – 3.2K

Isola Lavezzi

Dia 2
Isola Lavezzi – 4.8K
Dia 3
Isola Cavallo – 5.7K

Base nàutica
Porto Cervo és la localitat des d’on
sor?rà el veler cada dia per iniciar
els i?neraris marí?ms. Al ﬁnal del
dia, el vaixell sempre retornarà a
Porto Cervo.

Porto Cervo

Isola Soﬃ

Isola Soffi
La pe?ta illa de Soﬃ està rodejada de
roques i sembla un mon?cle que s’eleva
sobre el mar.
L’illa forma part del Parc Nacional de la
Maddalena i també del Parc Internacional
de l’Estret de Bonifaci que vetllen per la
seva conservació i per la protecció de les
aus que hi nidiﬁquen.
En destaca una zona coneguda amb el
nom de Piscine di Soffi anomenada així
per la seva similitud a una piscina. Aquí es
pot gaudir d’aigües cristal·lines i terra
arenòs blanc.

Volta a la illa: 3.2K

Isola Cavallo
Situada en aigües del territori francès,
es diu que aquesta és una de les illes
més paradisíaques de l’arxipèlag.
La fauna marí?ma que hi habita és ben
diversa. S’hi veuen meros, morenes,
peixos espasa, llobarros i amb una mica
de sort ﬁns i tot dofins.
En aquesta illa hi ha cinc platges
espectaculars i un hotel de luxe
totalment mime?tzat en el paisatge.

Volta a la illa: 5.7K

Isola Lavezzi
El pe?t arxipèlag està situat al nord de
Sardenya, més concretament a l’Estret de
Bonifaci, que separa les illes de Còrsega i de
Sardenya.
Aquest conjunt d’illots, format per roques
arrodonides que recorden les Illes Formigues,
està deshabitat i té un cemen?ri per les víc?mes
de la fragata el “Sémillante”, que el 1855 va
encallar a la illa amb 700 persones a bord. Les
caletes, la fauna, la ﬂora, i el mero marró són
l’atracció principal d’aquesta illa.
La zona és tot un paradís per nedadors i
submarinistes, amb platges de sorra blanca,
petxines, i aigües turqueses. En destaca una
formació rocosa, on hi viu el mero marró, que
s’eleva des del fons marí ﬁns 18 metres de la
superbcie.

Veure vídeo

Volta a la illa: 4.8K

Pressupost

Data

23 Juny – 26 Juny (10 persones màx.)

Què inclou?
•
•
•
•
•
•

Vol Barcelona – Olbia
Allotjament veler 3 nits (habitacions dobles)
Esmorzars i dinars
Transfer a Porto Cervo
I?neraris marí?ms (3 illes)
Assegurança d’accidents

*Localitat d’on surt el veler.

Cost: 975€

Condicions generals de la reserva
• Cal realitzar un primer pagament de 250€ en concepte de
reserva que en cas de cancel·lació no es retorna.
• El pagament de la totalitat de l’import s’ha d’haver fet l’1 de
maig de 2018.

Política de cancel·lació
• Les reserves cancel·lades tenen drets a les següents
devolucions:
• Cancel·lació ﬁns l’1/05/2018: 50% de l’import.
• Cancel·lació a par?r del 2/05/2018: 0% de l’import.

Contacte
Maria Rossell
Directora Execu?va
maria@nedaelmon.com

