Dimecres 6 de juny 2018.- PUNT D’ ORIGEN - ATENES
A l’hora indicada sortida d’ Olot, Banyoles, Figueres i Girona amb autocar cap al Aeroport de Barcelona. Sortida a les
10.25 h. amb el vol de Vueling. Arribada a Atenes a les 14.15 h. Recollida equipatge i trasllat amb autocar a l’ hotel.
Sopar i dormir. Abans de sopar farem una passejada pel famós barri de la Plaka que es troba situat als peus de l’
Acròpolis.
Dijous 7 de juny 2018.- ATENES
Pensió Completa
Després de l’esmorzar sortirem per fer la visita a la ciutat de Atenes. Visitarem l’Acròpolis on podrem admirar el famós
temple de Atenea Nike, el Partenon, l’ Erection amb les famoses Cariàtides. En el nostre recorregut visitarem també l’
Arc de Adrià , el Parlament (Sintagma) amb la tomba del soldat desconegut i altres zones de la ciutat. Tarda lliure.
Divendres 8 de juny 2018.- ATENES – DELFOS – KALAMBAKA
Esmorzar i sortida cap a la famosa ciutat de DELFOS, situada a les faldes del Mont Parnaso. Es tracta d’un lloc
fonamental per conèixer l’ historia de la Grècia clàssica. Veurem el Santuari d’ Apol•lo i el museu arqueològic on hi ha
la coneguda Auriga de Delfos feta en bronze. Dinar en un restaurant. A la tarda seguirem la nostra ruta cap al nord
travessant els paisatges i pobles de la Grècia central Arribada a KALAMBAKA. Sopar i dormir.
Dissabte 9 de juny 2018.- KALAMBAKA – MONESTIRS DE METEORA – ATENES
Després de l’esmorzar visitarem METEORA. En mig d’ un impressionant paisatge, penjats de les altes roques
granítiques que semblen menhirs, trobarem els monestirs que guarden tresors històrics i religiosos. Visitarem dos
monestirs per dintre. Dinar en un restaurant. La tornada cap a Atenes serà via Trikala, Lamia, el Pas de les Termopiles
on farem una breu parada en el monument a Leonidas. Arribada a Atenes al capvespre. Sopar i dormir.
Diumenge 10 de juny 2018.- ATENES
EXCURSIÓ ARGOLIDA
Esmorzar i sortida amb autocar per fer el Tour d’ Argolida. Es tracta d’un recorregut en el temps. Primer farem una
parada en el Canal de Corint que uneix el golf de Saronica amb el de Corinti. Visitarem també MICENAS, amb la
famosa Porta dels Lleons, la Tomba de Atrides i la Tomba de Agamenon, una meravella de l’ antiguitat També
visitarem el meravellós teatre de EPIDAURE. Dinar en un restaurant. Al capvespre tornada a Atenes. Sopar i dormir.
Dilluns 11 de juny 2018.- ATENES – CREUER ILLES GREGUES - MYKONOS
Esmorzar i trasllat al port per embarcar en un creuer de 4 dies per les Illes Gregues amb la companyia Celestial Cruises.
Sortida del Port del EL Pireu a les 11.30 h. del matí arribada a la illa de MYKONOS a les 18 h. Forma part de les Illes
Cíclades. Es troba coronada per molins de vent. Desembarcarem i farem una passejada pels típics carrers i el barri de la
Petita Venècia. Pensió Completa a bord. Sortida a les 23 h . Nit a bord.

Dimarts 12 de juny 2018.- CREUER - ILLES DE SAMOS - ILLA DE PATMOS
A les 5 h. del matí arribada a l’ Illa de Samos, lloc de naixement de Pitagoras, el pare de les matemàtiques. Farem una
excursió panoràmica amb autocar. Començarem per Vathi (Ciutat de Samos) on explorarem aquest port històric. De
camí cap a Kokkari, al nord de l’ illa. Pararem en unes bodegues abans d’ arribar en aquest poble de postal envoltat d’
aigües turqueses. Finalment tornarem cap al sud-est de Samos on hi ha el popular i cosmopolita port de Pythagoreio.
Aquí passejarem per aquest bonic lloc que forma part del patrimoni de Unesco i també tindrem una mica de temps
lliure abans d’ embarcar novament al vaixell a les 15.30. Dinar a bord i continuació cap a l’ Illa de Patmos l’illa sagrada
de l’ Apocalipsi on està previst d’arribar-hi a les 17.45 h. Aquí podrem desembarcar i visitar l’ illa i el Monestir de Sant
Joan. Pensió Completa a bord. Sortida a les 21.30 h cap a Rodas. Nit a bord.
Dimecres 13 de juny 2018.- CREUER - ILLA DE RODAS
A les 7 h. arribada a l’ Illa de RODAS. Desembarcarem i sortirem per fer una visita guiada a la acròpolis de Lindos i la
Ciutadella dels Cavallers de Rodas . Es una excursió que te una durada de sis hores. La resta de la diada disposareu de
temps lliure a Rodas. Pensió Completa a bord. Sortida a les 18 h. cap a Creta. Nit a bord.
Dijous 14 de juny 2018.- CREUER - ILLES DE CRETA I SANTORINI
Arribada a HERAKLION (Creta) a les 7 h. temps per passejar per la ciutat i gaudir de l’ambient del seu mercat de
productes típics. Com a opcional hi ha la possibilitat de visitar el Palau de Knossos de la civilització Minoica. A les 12.00
sortida cap a SANTORINI on s’hi arribarà a les 16.30 h. Desembarcarem i farem una excursió amb autocar per conèixer
aquesta Illa de Santorini. Pensió Completa a bord. Sortida a les 21 .30 h. cap a Atenes. Nit a bord.
Divendres 15 de juny 2018.- FI DEL CREUER – ATENES – BARCELONA – PUNT D’ ORIGEN
A les 7 h. del matí arribada a Atenes. Desembarcament i temps lliure fins l’ hora del trasllat al aeroport. Sortida amb el
vol de Vueling de les 14.55 h. que arriba a Barcelona a les 17.00 h. Recollida equipatge. Trasllat al punt d’ origen amb
autocar. FI DEL VIATGE
PREU DEL VIATGE PER PERSONA: 2.160 Euros
INCLOU.- Trasllats amb autocar al aeroport de Barcelona anada i tornada. Bitllets avió des de Barcelona a Atenes
anada i tornada amb taxes incloses. Estada a Atenes en hotel de 4 estrelles superior ocupant habitacions dobles amb
bany/dutxa. Tots els menjars que s’ indiquen. Totes les visites que s’ indiquen amb les entrades. Acompanyant de la
nostra agència de viatges. Assegurança de viatge i cancel·lació. Creuer de 4 dies en el vaixell de la Companyia Celestyal
Cruises ocupant cabina doble exterior. Taxes port. Propines del vaixell. Durant el creuer hi tenim inclòs el paquet de
begudes ”Blue” que inclou begudes amb alcohol i sense alcohol de forma il·limitada
NO INCLOU.- Extres d’ hotel: begudes - minibars etc.
EXCURSIONS OPCIONALS: Hem procurat que en el creuer hi estiguin incloses les visites més importants. A Mykonos no
hi ha opcional. A l’ illa de Samos li hem inclòs. A L’Illa de Patmos la fem pel nostre compte llogant taxis i repartint les
despeses entre tots. La de Lindos y Rodas està inclosa, la de Santorini també. Només quedaria una opcional a Creta per
visitar el Palau de Knossos que aquesta si algú la vol la pot comprar directament en el vaixell.
Suplement individual: 450 euros
ES NECESSARI TENIR PASSAPORT

