
Navega 

per la 

Costa   

Brava 

i 

Gaudeix  

d’un menú 

Gastronòmic 

A Palamós 

 

Singladures per gaudir  
a la Costa Brava  
del 2 al 6 d’abril 

Informa’t al tel. : 605537263 o  e-mail: escoladevela@nauticpremia.net 



L’ESCOLA DE CREUER DEL NÀUTIC PREMIÀ 
 
T'ofereix la possibilitat de realitzar una travessia a la Costa 
Brava amb l'objectiu de poder viure de primer mà el que 
suposa embarcar al llarg de diversos dies , a prendre  
decisions i tot el que intervé en la gestió d'una travessia en  
el mar. 
L’activitat s'imparteix en un vaixell d'una eslora de 37 peus 
amb capacitat màxima de 6 persones mes el patró. Aquesta 
embarcació esta totalment equipat per a la vida a bord i la 
navegació i patronejats per monitors titulats. 
Adaptem el programa i temari al teu nivell perquè puguis 
créixer com a navegant segons les teves necessitats.  
 

On anem? 
 
Sortida del Port Premia a les 19h del dia 2 abril.                                
Recorregut:                                                                                                      
Premià – Sant Feliu de Guíxols / Palamós - Premià  
4 d’abril menú gastronòmic a Palamós             
Arribada a Premia de Mar el 6 abril cap migdia  
 

Que farem? 
 
Amb navegació costera s'alterna la navegació a vela amb 
practiques de maniobres , navegació nocturna ..... 
En funció de les condicions meteorològiques s'acostuma a  
dormir a cales, amarrant també en port alguna nit  
 

Que Portar? 
 
A l’ hivern i a la primavera cal dur: roba còmoda d’abric, 
Ulleres de sol, botes, roba d’aigua i protector solar. 
Recomanem de dur nomes les coses necessària i fes-ho amb 
una bossa o maleta que no sigui rígida, també dur almenys 
dues tovalloles, una per l’aigua salada i l’altre per a l’aigua 
dolça de les dutxes. Es convenient que portis calçat de sola 
neutra. L'electricitat a bord és 12V (com la del cotxe) 
 
Vida a bord 
 
Les tasques de cuina i neteja es reparteixen entre tots, és  
important per a una bona convivència en un espai reduït 
l'ordre, ens farà sentir a tots més a gust. 
En travessies llargues s'acostumen a organitzar torns de 
Guàrdia durant la nit perquè tothom pugui descansar una 
mica, tot i que el patró sempre està alerta.  
Descobriràs la màgia de la navegació nocturna, sota un cel 
difícil d'observar des de la teva ciutat i en bona companyia 
per amenitzar i compartir l'experiència 

*El preu no inclou:  Amarraments altres port. Combustible (S'haurà omplir de nou el dipòsit al final de la 
travessia). Manutenció: Es realitza un fons comú per a la compra de queviures. 


