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Atenes i excursions
ATENES & CREUER ILLES SARÒNIQUES
Atenes, ciutat mil·lenària i capital de Grècia.
Al llarg de la història ha estat una de les ciutats més importants i centre cultural antic. La ciutat té una impressionant riquesa arqueològica i
monumental, amb edificis en perfecte estat de conservació que no deixen indiferent. Vingueu a conéixer la ciutat en la qual en cada racó
s'explica una història.

Duració

4 dies/ 3 nits

Des de

720€

La nostra proposta de viatge
DIA 1

ESPANYA - ATENES
Presentació a l’aeroport a l’hora prevista per agafar el vol amb destinació Atenes. Arribada i
trasllat amb conductor privat a l’hotel. Visita guiada per Atenes amb guia privat de parla
espanyola pels llocs més emblemàtics de la ciutat. Allotjament.

DIA 2

ATENES
Esmorzar. Dia lliure perquè gaudiu de la ciutat, visitar l’Acròpoli, els museus o perquè
passegeu pel barri de Plaka, Monastiraki, Psiri, etc. Allotjament.

DIA 3

ATENES - CREUER 1 DIA ILLES SARÒNIQUES
Esmorzar. A l’hora indicada, presentació a la recepció del hotel, on us recolliran per anar cap
al port. Durant el creuer es visita l’illa de Aegina, de gran riquesa històrica i famosa per les
seus festucs. La segona parada és l’illa verda de Poros, amb pinedes, llimoners i tarongers
entre bells molins de vent i cascades. Dinar a vaixell. Finalment visitareu l’illa que prefereixen
els pintors i que somien fotògrafs: Hidra, una de les illes més cosmopolites i punt de trobada
de la jet-set internacional. Tornada a Atenes a les 19.30 hores i trasllat al hotel. Allotjament.

DIA 4

ATENES - ESPANYA
Esmorzar. A l’hora indicada, trasllat amb conductor privat des de l’hotel a l’aeroport; allà
agafareu el vol de tornada. Arribada i fi del viatge.
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Detall del preu

T'ORIENTEM
Aquesta idea de viatge és 100% personalitzable. Aquest itinerari ha estat creat pels
nostres especialistes perquè t'inspiris però pot ser adaptat segons les teves
necessitats i interessos, des de la durada fins al tipus d'allotjament o les activitats.
Escoltarem les teves idees, i amb la nostra experiència, crearem una experiència única
per a tu.

EL VIAJE INCLUYE:
Billete de avión de ida y vuelta desde España a Grecia, tasas incluidas
Traslados de entrada y de salida en Atenas y en las islas
Visita a pie de 3 horas con guía local (sin entradas)
Estancia en hoteles recomendados por nuestros especialistas
Asistencia 24 horas en destino
Guía de viaje
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Posibilidad de añadir noches extras
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