
TELA MARINERA 
Rutes marítimes. Juny-Setembre. Palamós  

 

Excursió a Vela Llatina 
 
Sortim a navegar per la Costa Brava amb el "Rafael", una "Barca de Mitjana" construïda l'any 1915, participant 
en totes les maniobres a bord: veles, àncora, timó, etc. 
 
El "Rafael" es un antic vaixell de pesca, construït l'any 1915 per a la pesca d'arrossegament a la parella. La seva 
tripulació ens explicarà la seva història i ens ensenyarà com funciona l'aparell de vela llatina, fent-nos participar 
en una navegació per el litoral de Palamós, Calella de Palafrugell i les Illes Formigues. També fondejarem a Cala 
Castell per fer un bany abans de tornar a Palamós. 
 
No cal experiència.  
Calçat i roba adequada. 
Roba de bany. 
Protecció solar. 
Els menors han d'anar acompanyats d'un adult. 
 
Diàriament a les 10:30h 
Durada: 3h30' 
 
 
 
  
 

La ruta pirata 
 
Acompanyats d'un pirata resseguim per mar, amb el "Rafael", els rastres de l'atac del pirata Barba-roja a la vila 
de Palamós, l'any 1543. Ruta guiada amb l'embarcació de vela llatina "Rafael" de 1915. 
 
L'any 1543 l'esquadra del pirata turc Barba-roja va assaltar Palamós. Un itinerari marítim ens recordarà els 
horrors viscuts pels palamosins d'aleshores. Per mar, amb el "Rafael", resseguint la costa de Sant Antoni de 
Calonge, arribarem just davant de la Torre Valentina, aixecada el segle XVI, amb una clara funció defensiva, en 
una època on les agressions i els atacs pirates sovintejaven. 
 
Gràcies a un pirata de la tripulació de Barba-roja que ens farà de guia, podrem refer els passos d'aquests 
sanguinaris personatges a les nostres costes. 
 
Calçat i roba adequada. 
Protecció solar. 
Els menors han d'anar acompanyats d'un adult. 
 
Tots els dies, excepte dissabtes, a les 19:15h 
Durada: 1,5h 
 
Tots els menors tindran un mocador pirata de regal 
 
 
 
 
 

http://www.telamarinera.es/?file=kop12.php


 
 

La Mar de Nit 
 
Sortim a navegar de nit, amb el "Rafael", per explicar com feien els antics mariners per orientar-se amb els 
estels. 
 
Embarquem al capvespre en el "Rafael", al Port de Palamós per descobrir la màgia de la navegació nocturna. La 
tripulació ens ensenyarà a identificar diferents constel·lacions, l'estrella polar, com funciona un sextant i com 
feien en els vaixells clàssics per orientar-se sense la tecnologia actual. 
 
Fondejats a Cala Castell una copa de cava i havaneres completen el programa d'aquesta ruta. 
  
Calçat i roba d'abric adequada. 
Els menors han d'anar acompanyats d'un adult. 
Per raons de seguretat la navegació d'aquesta ruta es realitzarà a motor. 

 
Dissabtes a les 21h 
Durada: 2h30' 
 
 
 
 
 
 

Excursió a les Illes Formigues 
 
Sortim a navegar cada tarda amb el "Rafael", a motor, fins les Illes Formigues. A Cala castell fondejarem per 
banyar-nos i explicar l'història del jaciment ibèric i d'aquesta cala: Salvem Castell, etc. 
 
Calçat i roba adequada 
Roba de bany 
Protecció solar 
Els menors han d'anar acompanyats d'un adult. 
 
Diàriament a les 16:30h 
Durada: 2h30' 
 
 
 
 

Si desitges més informació o realitzar una reserva d'aquestes rutes, pots posar-te en contacte amb nosaltres. 
 

 
 
 
 
 
 

C/López i Puigcerver 38 
17230 Palamós (Girona) 

+34 872 200 593 
+34 687 800 789 

info@hotelcasavincke.com 

tel:+34%20872%20200%20593
tel:+34%20687%20800%20789
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