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Atenes & Mesenia - Pilos
ATENES & MESENIA - PILOS
Atenas i Mesenia, una combinació perfecta per a un viatge perfecte.
Us proposem uns dies a la capital grega per descobrir algun dels monuments arqueològics més importants i passejar pels seus barris plens
d’encant. Mesenia, a la regió del Peloponès; un lloc mític de grans belleses naturals, històries encisadores i llegendes.

Duració

8 dies / 7 nits

Des de

1595€

La nostra proposta de viatge
DIA 1

ESPANYA - ATENES
Presentació a l’aeroport a l’hora prevista per agafar el vol amb destinació a Atenes
(possibilitat de resevar vols en primera classe). Trasllat a l’hotel. Recorregut per Atenes amb
guia de parla espanyola pels llocs mes importantes de la ciutat. Allotjament.

DIA 2

ATENES
Esmorzar. Dia lliure a Atenes per visitar els llocs que més us interessin: Acròpolis, el nou
museu de l’Acròpolis i els barris mes importants de la ciutat. Allotjament.

DIA 3

ATENES - MESENIA
Esmorzar. Recollida del cotxe de lloguer i desplaçament fins a Pilos, a la regió de Mesenia. El
trajecte creua el peloponés de nord a sud i d’est a oest. Recomanen que es facin algunes
parades per visitar algun dels llocs arqueològics més importants; Corint, Epidaure, Micenes…
Arribada i allotjament a l’hotel previst.

DIES 4 AL 7

MESENIA
Esmorzar. Dies lliures per conéixer la regió de Mesenia i fer excursions programades per
l’hotel. Recomanem visitar la ciutat de Methoni, que destaca per la seva fortalesa veneciana
del segle XV, un dels llocs més romàntics del Peloponès. La fortalesa d’arquitectura militar
allotja en el seu interior un bany turc, una catedral, una casa i passatges subterranis, tot això
en un entorn idíl•lic. Dins podem trobar un pont que connecta amb el castell de Bourtzi. Pilos
situada al final d’una badia i envoltada de vegetació i pins, és una de les ciutats més
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boniques del Peloponès. En tota la regió de Mesenia es poden trobar platges boniques i
encantadors pobles de port. Allotjament.

DIA 8

MESENIA - ATENES - ESPANYA
Esmorzar a l’hotel. Desplaçament amb cotxe de lloguer des de l’hotel fins l’aeroport
d’Atenes per agafar el vol de tornada. Arribada i fi del viatge.

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.

Preu per persona en habitació doble des de 1.595€
EL VIATGE INCLOU:
Bitllet d’avió d’anada i tornada des d’Espanya a Grècia, taxes incloses
Trasllats d’entrada a Atenes
Visita a peu de 3 hores amb guia local (sense entrades)
Cotxe de lloguer
Estada en hotels de 5 * recomanats pels nostres especialistes
Assistència 24 hores en destí
Guia de viatges
NOTA
Consultar connexió de vols des d'altres ciutats
Possibilitat d'afegir nits extres
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