Navegació Tradicional
Rutes personalitzades o compartides amb tripulació

A bord del Ria de Ferrol, un veler de fusta del 1949:
Deixa't guiar pel capità i la seva tripulació i viu una experiència única a Barcelona o a les salvatges cales de la
Costa Brava. Fins el 20 de juny salparem des del Port Olímpic per a resseguir el litoral de Barcelona.
Hissarem veles amb les nostres pròpies mans i aprendrem les bases de la navegació sense la tecnologia
moderna, com abans! A partir del dia 22 de juny el Ría de Ferrol es trasllada a la Costa Brava on descobrirem
junts platges amagades, fondejarem al costat dels seus penya-segats, nedarem en aigües cristal·lines i si
t'animes, assaborirem un bon arròs a bord.
La ruta inclou el combustible, segur de passatgers, fondeig a cala, navegació a vela sense motor (si la
meteorologia és favorable), un aperitiu + beguda (per a rutes a partir de 3 hores), ús del pàdel surf i del bot
auxiliar per a veure les coves.

Albirament de cetacis
Rutes compartides per endinsar-se dins l'hàbitat natural dels cetacis i altres espècies marines

Acosta't als gegants de la mar i aprèn a navegar a l'estil més tradicional:
Descobreix la màgia de la Mar Mediterrània a bord d'aquest meravellós vaixell de fusta. Aquesta ruta et
dóna l'oportunitat de gaudir de la vida salvatge - balenes, dofins, ocells marins i molt més - mentre treus al
mariner que portes dins. Forma part d'una autèntica aventura de navegació i descobriment i aprèn de
l'experiència de la nostra tripulació.
El rorqual comú, animal catalogat en perill d'extinció, és el segon animal més gran del planeta, i el major de
la nostra mar. Tot i així, existeix un desconeixement general de la seva existència en les nostres aigües, a
pesar que s'alimenten molt a prop en el recorregut de la seva migració pel Mar Mediterrani, que va febrer
fins a juny. La seva presència és un indicatiu de la bona salut de la mar i protegir-les equival a preservar
l'hàbitat marí. Amb Mar a la Vista volem apropar aquesta realitat a la comunitat de Barcelona i crear
consciència a través de l'experiència directa amb elles i del contacte amb el mar.
Les sortides d’albirament de cetacis es faran des del Port Olímpic de Barcelona fins a juny, per aprofitar la
temporada de migracions del rorqual comú. A partir de Sant Joan estarem per la Costa Brava fent també
sortides d’albirament de cetacis, més enfocades a descobrir altres cetacis molt interessants com el catxalot,
el zífid comú, el cap d'olla gris i altres espècies de dofins.
Albirament responsable:
A Mar a la Vista estem molt conscienciats a practicar albiraments amb el mínim impacte en l'hàbitat marí.
Seguirem les directrius recomanades pels òrgans internacionals de protecció marina, així com les
estipulades pel Govern en el Reial decret 1727/2007. Mar a la Vista disposa de la llicència expedida per la
Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació per a realitzar la pràctica recreativa d'observació de
cetacis.
Aquesta ruta s'endinsa en l'hàbitat marí amb l'objectiu d'observar de manera responsable la fauna que en
ell habita. Les probabilitats de trobada amb un d'aquests animals depenen no sols de la seva presència, sinó
d'una bona observació, meteorologia favorable, etc. Encara així, no deixa de ser un hàbitat salvatge, on

nosaltres no som més que visitants. Comptem amb el privilegi a bord d'una biòloga marina que ens
acompanyarà al llarg de la travessia per a ajudar-nos a realitzar de manera correcta els albiraments i a saber
identificar les espècies que puguem trobar en el camí. També aprendrem els trets més significatius de cada
espècie, així com les amenaces que afronten avui en dia i que accions podem fer nosaltres individualment
per a ajudar a la seva protecció.
Preus 2021:
Rutes Privades
TEMPS

2 hores

3 hores

4 hores

5 hores

6 hores

7 hores

8 hores

Fins a 5 PAX

250 €

350 €

450 €

550 €

650 €

750 €

850 €

Fins a 10 PAX

350 €

450 €

550 €

650 €

750 €

850 €

950 €

Rutes Compartides
TEMPS
Preu per persona

3 hores

6 hores

50 €

80 €

Rutes Albirament de Cetacis
TEMPS
Preu per persona

7-8 hores
90 €

Suplement menú mariner (Barcelona): 20 € / persona. Consisteix en "pa amb tomàquet" i embotits per a
aportar energia de bon matí. Per dinar empanada gallega original acompanyada amb un nutritiu plat de
llegums mariners o un refrescant gaspatxo (segons temporada). Inclou vi, postres i cafè.
Suplement arròs caldós (Costa Brava): 30 € / persona. Inclou vi, postres i cafè.
Llocs d'embarcament i desembarcament:
Barcelona: Port Olímpic, Moll de Mestral, Amarre 9
Palamós: Port comercial
Calella de Palafrugell: Embarcador de Sant Roc o Port Bo
Llafranc: Embarcador públic del port
Contacte: sergi@maralavista.com
+34 646 79 91 09
www.maralavista.com

