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Atenes & Mykonos & Santorini
ATENES & MYKONOS & SANTORINI
Us oferim la combinació perfecta per la vostra lluna de mel o escapada romàntica a les illes gregues.
Amb aquest viatge gaudireu de la impressionant riquesa arqueològica i monumental que ofereix la ciutat mil•lenària de Atenes. Passareu uns
dies a la cosmopolita illa de Mykonos, amb un paisatge típic de les Illes Cíclades i les seves magnífiques platges.
Com a punt final, unes impressionants vistes a la caldera volcànica de l’illa més romàntica de Grècia: Santorini. Pareu atenció en la seva
configuració geològica en forma de mitja lluna que li dóna una bellesa única.

Duració

10 dies/9 nits

Des de

1089€

La nostra proposta de viatge
DIA 1

ESPANYA - ATENES
Sortida en vol amb destinació Atenes. Arribada i trasllat a l’hotel. Visita a peu pels llocs més
emblemàtics de la ciutat amb guia acompanyant de parla espanyola. Allotjament.

DIA 2

ATENES
Esmorzar. Dia lliure a Atenes per recórrer al teu aire aquesta icònica ciutat. Allotjament.

DIA 3

ATENES - MYKONOS
Esmorzar. A la hora prevista trasllat privat al port per sortit en ferry cap a Mykonos. Arribada i
trasllat a l’hotel. Allotjament.

DIES 4 al 6

MYKONOS
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Esmorzar. Dies lliures per visitar al teu aire aquesta exclusiva illa en la qual es pot gaudir tant
de les seves meravelloses platges, com de la seva cosmopolita capital, sense oblidar-nos de
la seva animada vida nocturna.

DIA 7

MYKONOS - SANTORINI
Esmorzar. A l’hora prevista, trasllat des de l’hotel al port de Mykonos per agafar un ferri fins
a Santorini. Arribada i trasllat a l’hotel. Allotjament

DIES 8 i 9

SANTORINI
Esmorzar. Dies lliures per visitar aquesta illa única i els seus pintorescs pobles amb vistes a
la Caldera en els que gaudir de les millors postes de sol del Mar Egeu

DIA 10

SANTORINI - ESPANYA
Esmorzar. A l’hora prevista, trasllat des de l’hotel a l’aeroport de Santorini per agafar el vol
de tornada a Espanya. 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 1.295 €
EL VIATGE INCLOU:
Bitllet d'avió d’anada i tornada des de Espanya a Grècia, taxes incloses
Trasllat d’entrada i de sortida en Atenes e illes
Visita guiada de 3 hores a peu per Atenes (sense entrades)
Bitllets de ferry entre illes
Estada en hotels 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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