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Circuit Grècia Clàssica y Meteora
ATENES & CIRCUIT GRÈCIA CLÀSSICA I METEORA
Des de l’antiguitat fins a avui: història, arqueologia, arquitectura, museus.
Atenes, bressol de la cultura grega, grans artistes i filòsofs de l’antiguitat. Els grecs van portar el teatre, la democràcia,
la filosofia, les matemàtiques i l’estudi de la història al món Occidental. Civilitzacions com la romana, la bizantina o l'otomana van ser
rebudes per la civilització de la Grècia antiga; és per aqust motiu que podem trobar vestigis d'aquestes importants civilitzacions arreu de Grècia.
Grècia: entre el mite i la llegenda. Veniu a conèixer-la amb nosaltres.

Duració

7 dies / 6 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 - CANAL DE CORINT - NAUPLIA - MYCENAS
Esmorzar. Un guia us recollirà a l'hotel, sortireu cap al canal de Corint, on farem la primera
parada. Fareu ruta per la regió de l'Argòlida fins al famòs teatre d'Epidaure, conegut
mundialment per la seva acústica. Passareu per la ciutat de Nauplia i arribareu a Mycenas
per conèixer l'Acròpoli prehistòrica amb la porta dels Lleons i la tomba d'Agamenon.També
visitareu el museo de Mycenas. Arribada a Olympia. Sopar i allotjament a l'hotel previst.

DIA 4

OLIMPIA - DELFOS
Esmorzar. A Olympia visitareu les instal•lacions de l’antic Estadi Olímpic, on es van celebrar
els primers jocs olímpics. Visita al museu d’Olympia. A la tarda passarem pel Nou Pont
Penjant, el més gran del món, i arribarem a Delfos. Sopar i allotjament a l’hotel previst.

DIA 5

DELFOS - KALAMBAKA
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Esmorzar. A Delfos, ciutat coneguda com el centre del món, visitareu el museu local on hi ha
la famosa escultura de l'Auriga de Bronze i també un gran fons arqueològic. Sortida cap a
Kalambaka. Sopar i allotjament a l'hotel previst.

DIA 6

KALAMBAKA - METEORA - ATENES
Esmorzar. Visitareu dos monestirs de Meteora. De tornada a Atenes passarem per les
Termopilas, on veurem l’estàtua del rei espartà Leònides. Retorn a Atenes. Allotjament.

DIA 7

ATENES - ESPANYA
Esmorzar. A l’hora prevista trasllat a l’aeroport amb el nostre conductor privat 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.

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
Visita a peu de 3 hores amb guia local (sense entrades)
Circuit de 4 dies / 3 nits per la Grècia Clàssica i per Meteora:
Autobús i guia local de parla espanyola durant 4 dies
Visita als llocs i entrades als recintes arqueològics
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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