Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

Naveguem: L’illa dels 5 fars (7 dies)
A tota Vela per l'illa de Menorca
Els fars de Favaritx, Cavalleria, Punta Nati, Artutx i l'Illa de l'Aire són el fil conductor del llibre "L'Illa dels
cinc fars" de Ferran Ramon-Cortés, on el protagonista busca les claus de la comunicació observant els fars
més emblemàtics de l'illa de Menorca.
Durant una setmana, navegarem al voltant de l'illa, trobant en els vèrtexs geogràfics de Menorca aquestes
construccions, incomprensibles per a alguns, però tan importants i necessàries per als navegants
PROGRAMA
DG Embarcament
DLL Maó-Punta Prima-Illa de l'Aire - Binibeca - Cala Porter
DM Cala Porter-Cala Mitjana - Cala Galdana
DC Cala Galdana - Macarella - Son Saura-ciutadella
DJ Ciutadella-Pont d'en Gil - Algaiareins - Fornells
DV Fornells - Arenal d'en Castell - Es grau
DS Es Grau-Mao
Programa subjecte a condicions meteorològiques
Embarcaments els diumenges a partir de les 16:00 h a Maó.
Desembarcaments els dissabtes a les 16:00 h a Maó. Subjecte
a condicions meteorològiques
Amarres embarcaments i desembarcaments segons
disponibilitat i horaris del port, si no, es realitzarien
mitjançant l'embarcació auxiliar.

TEMPORADA
De l’1 de Gener al 15 de Març

990 €

Del 16 de Març al 12 d’Abril

1090 €

Del 13 d’Abril al 21 de Juny

1190 €

Del 22 de Juny al 12 de Juliol

1290 €

Del 13 de Juliol al 30 d’ Agost

1390 €

Del 31 d’Agosto al 13 de Setembre

1290 €

Del 14 de Setembre al 27 de Setembre

1190 €

Del 28 de Setembre al 18 d’Octubre

1090 €

Del 19 d’Octubre al 31 de Decembre

990 €
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Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

Preus per persona.
Suplement suite amb bany privat: +200 € / persona
Inclouen: Lloguer catamarà, assegurances,
impostos, tripulació, combustible, gas, pensió
completa, llençols, embarcació auxiliar, neteja
final.
No inclouen: Amarratges, taxes o boies de fondeig,
qualsevol altra cosa no especificada a l'apartat
inclou.
El viatge és realitzarà amb un mínim de 6 persones
Mínim: 6 passatgers
Màxim: 8/9 passatgers

Un bon viatge, és com una joia, per tota la vida. Etern record ...
Si bé és cert que només és paga un cop, però que se'n gaudeixen tres (al planejar-lo, al fer-lo i a l'explicar-lo), podem dir que el preu es
redueix. Si afegim les vostres pròpies particularitats, estem transformant aquest viatge en una personal 'joia'. Deixa'ns ajudar-te. Tenim al
darrera un experimentat equip amb uns peculiars i estudiats itineraris. Et farem una joia ÚNICA!

Joia: f. Gran alegria. També emprat per definir un objecte de guarniment.
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