CROÀCIA EN VELER
AGOST 2018
INTRODUCCIÓ
Benvinguts a tots al viatge en veler a Croàcia 2018!
Aquest és un viatge “plaça a plaça” on recorrerem nombroses illes
situades entre la ciutat de Dubrovnik i la ciutat de Split. Durant una
setmana navegarem pel màxim de llocs interessants de la regió i
passarem les nits per ports amb encant, o bé, fondejats.

DATES VIATGE
Del 4 a l'11, de l'11 al 18 i del 18 al 25 d'Agost del 2018.
Dia i hora d'embarcament: Dissabte a les 14:00h, ACI
marina, Dubrovnik.
Dia i hora de desembarcament: Dissabte a les 09:00h,
ACI marina, Dubrovnik.

RUTA I LOGÍSTICA
El dissabte 4, 11 o 18 d’Agost ens trobarem a les 14h al port ACI
Marina de Dubrovnik, situat a 5km de la ciutat. Tot seguit, anirem
tots junts a comprar els queviures per la setmana i ho organitzarem
tot bé al vaixell. Farem el check-in i distribuirem els camarots.
Després, el patró ens explicarà els detalls del viatge I la vida a
bord. Quan acabem amb tots els prepatius el mateix dissabte per la
tarda, sortirem i posarem rumb Nord.

Sabent que la ruta dependrà en part del vent i altres factors,
intentarem recórrer durant una setmana les següents illes: Kolocep,
Lopud, Sipan, Mljet, Korkula, Lastovo, i si la meteorologia ens ho
permet, l’Illa de Vis. El 10, 17 o 24 d’Agost tornarem a port i per la
tarda anirem a visitar el preciós casc antic de Dubrovnik. Per la nit
farem el sopar de comiat allà. El dia 11, 18 o 25 a les 9h del matí
deixarem el vaixell i donarem per acabat el viatge.

En el dia a dia, després d’esmorzar, naveguem un parell d’hores fins
el següent racó on banyar-nos i menjar. Després, acostumem a
navegar un parell d’hores més fins el lloc on passarem la nit, que
acostumen a ser cales boniques o ports petits amb encant.
Tota aquesta zona té aigües molt tranqui-les i amb poca onada, ideal
per una navegació relaxada i per la gent que té tendència a
marejarse.
Durant el viatge, tenim planejades algunes excursions a parcs
naturals i a pobles molt bonics de la zona.

Ruta prevista

*Els itineraris poden variar segons les condicions meteorològiques.

PREU
Primera i segona setmana: 825€
Tercera setmana: 785€
INCLOU:
Organizació del viatge.
Plaça en veler Jeanneau 53.
Neteja final del veler.
Patró professional.
DESPESES EXTRES DEL VIATGE
Activitats extres (lloguer de bicicletes, entrades a
museus, etc).
Taxa turística (8 € / persona).
Combustible i amarratges 50€ a pagar directament allà.
La despesa mitjana total és d'uns 150€ per persona
per menjar i beguda.

VELER I NAVEGACIÓ
El vaixell amb el que navegarem serà el Jeanneau 53. Es tracta d’un
veler confortable, segur i amb cinc cabines més dos places al saló,
oferint una capacitat màxima de 12 persones. Els espais són molt
amplis gràcies als seus 16 metres de longitud. És un dels vaixells
més grans i còmodes que s’utilitzen avui en dia per charter.
En cas de trobar-nos amb condicions de mar o de vent complicades,
el capità es reserva el dret de romandre al port o modificar la ruta.

INFORMACIÓ PATRÓ
Primera setmana
Roger Falgàs (40 anys), Barcelona:
Vaig començar a navegar amb 5
anys i vaig competir en vela
lleugera fins als 18. Després,
vaig treballar molts anys com a
instructor en escoles de vela i
més endavant vaig adquirir
molta experiència navegant en
velers més grans. Cada any
realitzo 4 o 5 viatges en veler
per tot el món.
He viatjat nombroses vegades
en aquestes illes Croates i us
puc assegurar que és un dels
meus llocs preferits per
navegar.

INFORMACIÓ PATRÓ
Segona setmana
Ignasi Ticó, Barcelona:
He convertit la meva afició pel
mar en el meu treball, sóc
detallista amb tot i il·lusionat
amb cada navegació. El
somriure del client al final del
viatge... el més gratificant!

INFORMACIÓ PATÓ
Tercera setmana
Xavi León Esteban, Barcelona:
Vaig començar a navegar amb
Hobbie Cat durant tres anys,
endinsant-me així en el món de
la vela lleugera. Tot seguit, he
estat navegant durant més de
15 anys per tot el mar
Mediterràni i participant en
regates d'altura, com per
exemple l'Ophiusa.
Tinc la titulació de capità
d'embarcació i patró
professional.

ITACANAUTIC (GRUP ITACADVENTURE)

