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Creuer Eclèctic
ATENES & CREUER 7 NITS GRECIA I TURQUIA
SORTIDES OCTUBRE I NOVEMBRE 2021
Nou vaixell: Celestyal Experience
Creuer per Grècia i Turquia, visitant les seves capitals i diferents illes del mar Egeu.
Visiti les animades platges de Mykonos, els pobles amb vistes al volcà a Santorini i la maravellosa ciutat d'Istambul entre d'altres.

Duració

9 dies / 7 nits

Des de

1619€

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

CREUER 7 NITS GRECIA I TURQUIA: EMBARCAMENT A ATENES
Esmorzar. A l’hora prevista trasllat fins el Port de Piraeus per embarcar en el creuer "Egeo
Eclèctic". A les 15:30 sortida del creuer. Sopar i nit a bord.

DIA 3

CREUER: ESTAMBUL
Esmorzar. S'inclou excursió a Estambul. Sortida a les 20:00.Sopar i nit a bord.

DIA 4

CREUER: ESTAMBUL
Esmorzar. Temps lliure a Estambul fins la sortida del vaixell a les 20:00. Sopar i nit a bord.

DIA 5

CREUER: CANAKKALE
Esmorzar. Arribada a Canakkale a les 07:00. Temps lliure per poder visitar les ruïnes de
Troia. Sopar i nit a bord.

DIA 6

CREUER: VOLOS
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Esmorzar. Arribada a les 07:00 a Volos. Possibilitat de realitzar una excursió a la zona de
Meteora, per visitar els seus monestirs Bizantins. Sortida del vaixell a les 17:00. Sopar i nit a
bord.

DIA 7

CREUER: HERAKLION
Esmorzar. Arribada a Heraklion (Creta) a les 13:00. Visita al Palau Minoic de Knossos
inclosa. Resta del dia lliure fins l’embarcament a les 23:59. Sopar i nit a bord.

DIA 8

CREUER: SANTORINI - MYKONOS
Esmorzar. Arribada a les 07:00 a Santorini. S’inclou la visita al poble d’Oia, el més
emblemàtic de l’illa. Embarcament a les 13:00 direcció Mykonos. Arribada a Mykonos a les
19:00. Temps lliure fins l’hora de l’embarcament a les 02:00. Sopar i nit a bord.

DIA 9

CREUER: MYKONOS - DESEMBARCAMENT ATENES
Sortida a les 02:00. Arribada a les 09:00 al port de Piraeus i trasllat fins l’hotel. Dia lliure.
Allotjament.

DIA 10

ATENES - ESPANYA
Esmorzar a l’hotel. A l’hora prevista trasllat privat des de l’hotel fins a l’aeroport d’Atenes.
Vol de tornada. Fi del viatge i dels nostres serveis.

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 cabina doble interior des de 1619 €
EL PREU INCLOU
Bitllet d’avió anada i tornada des de Barcelona o Madrid a Atenes amb taxes incloses
Trasllats privats a Atenes
Visita a peu, 3 h., amb guia privat i de parla espanyola a Atenes (sense entrades)
2 nits a Atenes en hotel 4* amb règim d’allotjament i esmorzar
Creuer 7 nits en cabina interior y pensió complerta (inclou paquet bàsic begudes i tres excursions)
Taxes portuàries
IVA inclòs
NOTA
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Consultar connexions de vols des d’altres ciutats
Preu calculat en base hotels 4*, es pot modificar l’hotel
Es poden afegir nits a Atenes
Possibilitat de reservar excursions opcional
**Possibilitat de contractar només creuer des de 1.019 €
**El preu te aplicat el descompte per reserva anticipada**
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