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Corfú
CORFÚ
Corfú és l'illa on Ulisses va fer l'última parada durant el seu viatge a Ítaca.
El natius la coneixen com l'illa verda, ja que té una vegetació exuberant, ofereix nombrosos llos d'interès cultural i platges paradisíaques amb
aigües cristal·linas.
El litoral de l'illa és rocós i amb abruptes penya-segats. A més, l'illa ofereix una àmplia oferta d'ocio i esports.

Duració

8 dies / 7 nits

Des de

1150€

La nostra proposta de viatge
DIA 1

ESPANYA - CORFÚ
Presentació a l’aeroport i sortida cap a Corfú en vol directe des de Barcelona. Arribada i
trasllat al seu hotel.

DIES DEL 2 AL 7 CORFÚ
Dies lliures per gaudir d'aquesta illa multicultural que ofereix gran varietat d'atractius als que
la visiten. Es pot gaudir de la seva exuberant vegetació, llocs d'interès cultural i platges
d'aigües cristal·lines. Allotjament.

DIA 8

CORFÚ - ESPANYA
Esmorzar. A l’hora prevista trasllat de l’hotel fins l’aeroport per agafar el vol directe de
tornada a Barcelona. 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.
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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
Visita a peu de 3 hores amb guia local (sense entrades)
Bitllet de ferri 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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