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Sardenya, Còrsega, Cinque Terre, Ral·li Sanremo i Saint Tropez 

PROGRAMA 

Dijous 28 Abril.  
FERRY A SARDENYA 
Trobada al Port de Barcelona a les 21:00h. Ferry a les 23:00h. Durada del trajecte 12h 15min. 

Divendres 29 Abril.  
SARDENYA . ALGUER 
120km. Platja Pelosa. Capo Falcone. Capo Caccia. Alguer. 
Arribada a Porto Torres a les 11:30. Agafem motos per anar a dinar a la platja de Pelosa i Capo Falcone (km 
35). Després de dinar, parada als penya-segats de Capo Caccia. Allà també es troba la Grotta di Nettuno, la 
coba marítima més espectacular de Sardenya. Per poder-la visitar abans haurem de baixar la imponent 
escalinata excavada a la roca.  

Acabarem el dia a l’Alguer, amb temps suficient per passejar per la ciutat i veure les seves muralles, el port, 
el centre històric i les botigues de corall vermell. 
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Dissabte 30 Abril.  
SARDENYA. COSTA NORD 
275km. Llac del Temo. Llac del Coghinas. Castelsardo. Capo Testa. Sta Teresa Gallura. Bonifacio. 
Ruta pel nord de la illa, primer per l’interior, passant pel llac del Temo i llac de Coghinas fins a Castelsardo, 
on podrem parar a dinar. Per la tarda, ruta costera per una de les millors carreteres de la illa, i que porta 
fins al Capo Testa. A Sta Teresa Gallura agafarem el ferri de les 17:00h per creuar cap a Còrsega. Arribem a 
Bonifacio amb temps per prendre alguna cosa en el centre, abans d’anar a sopar a l’hotel. 

Diumenge 1 Maig.  
CÒRSEGA. BAVEL·LA i COSTA EST 
210km. Agulles de Bavel·la. Zonza. Notre Dame des Neiges. Cascades de Polischellu i Purcaraccia 
(tobogans i piscines naturals impressionants i canyoning). Platges de Palombaggia, Sta Giulia i Rondinara. 
Avui podrem deixar les maletes a l’hotel i fer aquesta ruta circular pel sud-est de la illa una mica més 
lleugers. La primera part de la ruta serà per l’interior, per arribar fins a les agulles de Bavel·la, Notre Dame 
des Neiges i les cascades de Polischellu i Purcaraccia. 

En la segona part de la ruta tornarem per la costa est, on es troben les millors platges de l’illa (Rondinara, 
Sta Giulia i Palombaggia). Dinarem prop d’alguna d’elles i si algú s’anima a banyar-se, podrà estrenar la 
temporada d’estiu ben aviat. 
Bonifacio també val la pena ser recorreguda amb més calma, així que per la tarda tindrem temps de 
passejar pels seus estrets carrers i fotografiar els penya-segats calcaris sobre els que es va construir la 
ciutadella.  

Dilluns 2 Maig.  
CÒRSEGA. CÒRSEGA CENTRAL 
280km. Corte. Ajaccio 
L’espectacular ruta d’avui ens portarà per la D69, carretera que uneix el sud amb la ciutat de Corte i el Parc 
Natural del centre de la illa. 200km de corbes per gaudir de la moto i el paisatge de muntanya. 
Dinarem a Corte, capital històrica i cultural de la illa i finalment ens dirigirem un altre cop cap a la costa per 
acabar el dia a Ajaccio, principal port de Còrsega.  
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Dimarts 3 Maig.  
CÒRSEGA. COSTA OEST i CAP CORSE 
350km. Porto. Ponte Vecchiu. Calvi. Nonza. Cap Corse. Bastia 
Dia per recorre tota la costa nord-oest de Còrsega, als peus del monte Cinto. Creuarem les Calanques de 
Piana, enormes formacions de roca granítica ataronjada, perforades per cavitats anomenades taffoni que 
dibuixen formes ben curioses. 

Passarem també pel golf de Liscia i de Sagone, i les ciutats de Porto, Calvi i Nonza, aquesta última ja en el 
Cap Corse, la part més salvatge i tranquil·la de la illa. Al llarg del Cap Corse podrem veure des de la moto 
algunes de les 32 torres Genoveses que es van construir durant l’ocupació i després de la fotografia de grup 
en el punt més al nord de la illa, ens dirigirem finalment cap a Bastia, on passarem l’última nit a l’illa. 

Dimecres 4 Maig.  
LES CINQUE TERRE 
170km. Livorno. Cinque Terre. Monterosso. 
A primera hora del matí surt el ferri que ens portarà cap al continent. Abans de les 13:00h arribarem a 
Livorno, on dinarem. A la tarda anirem directes cap a les cinque terre, el tram de costa que va des de punta  
di Montenero a punta Mesca i comprèn els pobles de Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza i 
Monterosso. Diuen que és un dels indrets naturals més bonics del món, patrimoni mundial de la 
humanitat. Els cinc pobles es troben construïts sobre el mar, a la mateixa falda de la muntanya i la dificultat 
d’accés i de construcció els ha conservat quasi intactes al llarg dels anys.  
Passarem la nit prop de Monterosso, l’últim dels pobles de Cinque Terre. 
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Dijous 5 Maig.  
RAL·LI DE SANREMO 
450km (160km autopista + 100km ral·li San Remo + 160km d’autopista) 
Canviem d’escenari per continuar amb les corbes, aquest cop del Ral·li de Sanremo, el ral·li més antic 
d’Itàlia, que es porta fent des de l’any 1928. Tocarà fer un primer tram d’autopista per acostar-nos fins a 
Stellanello, des d’on comença el primer de les 10 especials que configuren la prova. La millor forma 
d’enllaçar-les totes serà des d’aquí i en direcció Sanremo, per fer un total de 100km de les millors corbes. 

Arribats a Sanremo tornarem a agafar autopista per aturar-nos a Saint Tropetz, una de les localitats 
turístiques més importants de la Costa Blava francesa, i lloc on passarem aquesta última nit del viatge. 

Divendres 6 Maig.  
TORNADA 
580km aprox. 
Queden menys de 600km de tornada fins a Vic. Els farem tots ells per autopista amb l’intenció d’estar a 
casa a mitja tarda, donant per acabat aquest viatge ple de carreteres de costa, paisatges mediterranis i 
pobles amb encant.  

El viatge el farem portant l’equipatge a les nostres motos. 

Preu: 

Preu aproximat per persona en base doble: A determinar 

Inclou: 

 Ferri Barcelona – Porto Torres (Sardenya).

 Ferri Santa Teresa de Gallura (Sardenya) – Bonifacio (Còrcega).

 Ferri de Bastia (Còrcega) a Livorno (Itàlia).

 1 nit al ferri amb base cabines dobles.

 6 nits hotel segons programa.

 4 sopars.

 Guia de la ruta i acompanyant.

 Assegurança

No inclou: 

 Dinars i 3 sopar.

 Begudes dels àpats.

 Cap altre cosa no esmentada en l’apartat inclou.
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Dates: Del 28 Abril  al  5 Maig 2022 - 8 dies / 8 nits 

*Si aquestes dates no s'adapten a tu i sou un grup d'amics la programem exclusivament per a vosaltres. 

Motos de LLOGUER: 

BMW R1200GS 

HONDA AFRICA TWIN 1000 HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE 1000 

HONDA AFRICA TWIN 1100 HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE 1100 

*Consulta preus i condicions en www.discoverymoto.com
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