
 

 

 

 

Dijous 14 de setembre 2023.-   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  11.25 h. amb el vol de Aegean Airlines. Arribada a Atenes a les 15.15 h. Recollida equipatge i 

trasllat amb autocar al centre d’ Atenes. Instal·lació a l’ hotel. Sopar i dormir.  

 

Divendres 15 de setembre 2023.-     ATENES 
Pensió Completa. 
Dia dedicat a visitar la ciutat de Atenas. Farem una panoràmica amb l’ autocar i també visitarem  l’Acròpolis 

on podrem admirar el famós temple de Atenea Nike, el Partenon, l’Erection amb les famoses Cariàtides. 

També visitarem el nou i impressionant  museu de l’ Acròpolis.  Hi haurà temps també per passejar pel típic 

barri de Plakka. 

 

Dissabte 16 de setembre 2023.-  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. 

 

Diumenge 17 de setembre 2023.-  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. 

 
Dilluns 18 de setembre 2023.-   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.  

 

Dimarts 19 de setembre 2023.-   ATENES -   ILLA DE NAXOS 
Esmorzar i trasllat al port del Pireu per agafar el ferry que ens portarà a la illa de Naxos. La duració del trajecte 

es de unes ¾ hores. Arribada i trasllat al hotel. Dinar. A la tarda farem una passejada pel centre de  la capital 

de l’ illa CHORA que es troba construïda damunt d’ un turó. Es una població molt bonica d’ estil venecià. Al 

capvespre pujarem al temple inacabat de Apol·lo on hi ha la famosa Portara (Porta Grande) amb unes vistes 

impressionants. Es essencialment una gran porta de marbre que no condueix en lloc. Es troba situada prop 

del port en un illot que s’ anomena Palatia. El mite explica que a Palatia va ser on Ariadna, la princesa minoica 

va ser abandonada pel seu amant Teseo desprès de matar el minotaure a l’ illa de Creta. Sopar i dormir. 

 

Dimecres 20 de setembre 2023.-  NAXOS        EXCURSIÓ A L’ ILLA DE MYKONOS 
Esmorzar, sopar i dormir a l’ hotel de Naxos. 

Anirem al port a agafar el vaixell que amb un recorregut de dues horetes ens portarà de Naxos  a MYKONOS, 

anomenada l’illa dels vents, on la simplicitat s’uneix al glamur. Es un destí famós a nivell mundial, on hi passen 

totes les celebritats. Es una illa que combina la tradició amb la bellesa natural. Durant la nostre estada a 

Mykonos passejarem pel laberint d’ estrets carrers, veurem la “Petita Venècia”, els molins tradicionals. 

Dinarem en un restaurant. Hi haurà temps lliure per fer compres i al capvespre tornarem a Naxos. 

 

Dijous 21 de setembre 2023.-  NAXOS      EXCURSIÓ A L´ILLA DE SANTORINI 
Esmorzar, sopar i dormir a l’ hotel de Naxos. 

Sortirem el matí cap al port on agafarem un vaixell que desprès d’un recorregut de dues horetes ens portarà 

a SANTORINI, una de les illes més boniques i espectacular de Grècia. Viurem una experiència única, la caldera, 

el volcà i la vista des d’ el port de Athinios es impressionant. Desembarcarem i un autocar ens portarà a fer 

una passejada panoràmica per l’ illa. Visitarem OIA, una bonica població de cases blanques construïdes 

damunt d’ un penya-segat. Dinarem en un restaurant. També visitarem FIRA, la capital de l’ illa de Santorini. 

Al capvespre tornada a Naxos. 

 

Divendres 22 de setembre 2023.-   NAXOS –  ATENES –  BARCELONA – PUNT D’ ORIGEN 
Esmorzar. Trasllat al port de Naxos on agafarem el ferry des de Naxos a Rafina.  En aquest moment no tenim 

els horaris del ferry. Si podem agafar a primera hora del matí, aprofitarem el dia a la península  per visitar el 

Cabo Sunion perquè el vol de tornada es al vespre.  Trasllat a l’ aeroport.  Tràmits facturació. Sortida en el vol 

de Aegean de les 22.30 h. Arribada a Barcelona a les 00.40 h. Recollida equipatge i trasllat fins el punt d’ 

origen. Fi del Viatge. 

    
 PREU DEL VIATGE PER PERSONA:  2.250 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. Ferry des d’ Atenes a Naxos, i des de Naxos a Rafina.  Estada a 

Atenes ,Kalambaka  i Naxos en hotels de 4 estrelles ocupant habitacions dobles amb bany/dutxa. Tots els 

menjars que s’ indiquen amb l’ aigua mineral inclosa. Totes les visites i excursions que s’ indiquen amb les 

entrades incloses. Guia acompanyant de la nostra agència de viatges. Assegurança de viatge i cancel•lació.  

 

NO INCLOU.-  Extres d’ hotel: minibars, telèfons etc. El dinar del primer  dia i per motiu del horari de l’ avió. 

 

Suplement individual:   490 Euros 
 

 

 


