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Circuit Delfos i Meteora
ATENES & CIRCUIT DELFOS I METEORA & CREUER
Us proposem un viatge molt complet perquè gaudiu de Grècia.
Visitareu la ciutat d’Atenes, els seus monuments arqueològics, les places i els barris plens de mitologia i història. Fareu un recorregut de dos
dies, durant els quals visitareu Delfos i dos dels impressionants monestirs bizantins de Meteora, situats en un lloc espectacular, amb tresors
religiosos, frescos, icones i biblioteques amb vells manuscrits.
Per arrodonir el viatge, un creuer per les illes Saròniques, les més properes a Atenes.

Duració

6 dies /5 nits

Des de

1150€

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 - CIRCUIT DELFOS I METEORA
Esmorzar. A l’hora prevista, recollida pel nostre guia de parla espanyola a la recepció per
sortir en direcció Delfos, centre del món on podeu visitar el museu local i veure l’escultura
més reconeguda: l’Àuriga de Bronze. Visita al lloc arqueològic de Delfos; a la tarda, sortida
cap a Kalambaka. Sopar i allotjament a l’hotel.

DIA 4

CIRCUIT DELFOS I METEORA - ATENES
Esmorzar. Visita a dos dels monestirs bizantins de Meteora. De tornada a Atenes passarem
per les Termopilas, on es troba l’estàtua del rei espartà Leònides. Tornada a Atenes
aproximadament a les 19 hores i allotjament a l’hotel.

DIA 5

ATENES - CREUER 1 DIA PER ILLES SARÒNIQUES
Esmorzar. A l’hora indicada, presentació a la recepció del hotel on els recolliran per arribar al
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port. Durant el creuer es visita l’illa de Aegina, de gran riquesa històrica i famosa pels
festucs. La segona illa és l’illa verda de Poros, amb pinedes, llimoners i tarongers entre bells
molins de vent i cascades. Dinar al vaixell. Finalment, visitaran l’illa preferida pels pintors i el
somni dels fotògrafs: Hidra; és una de les illes més cosmopolites i lloc de trobada de la jet–set
internacional. Retorn a Atenes a les 19.30 hores i trasllat a l’hotel. Allotjament.

DIA 6

ATENES - ESPANYA
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport 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 1.150 €
EL VIATGE INCLOU:
Bitllet d’avió d’anada i tornada des d’Espanya a Grècia, taxes incloses
Trasllats d’entrada i de sortida a Atenes i a les illes
Tour de 2 dies / 1 nit per Delfos i Meteora
Autobús i guia local durant els 2 dies
Visites i entrades als recintes
Creuer d`1 dia visitant les illes del Golf Sarònic ( Aegina , Poros e Hydra )
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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