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Creuer Illes i Circuit Cultural
SORTIDES DEL CREUER ELS DILLUNS DE JULIOL A OCTUBRE
Visiti Atenes de la mà d'un guia local de parla espanyola, navegui pel Mar Egeu descobrint
algunes de les illes més famoses del país com la romàntica Santorini o la cosmopolita Mykonos,
Rodes com la joia medieval del Dodecanés tocant a Turquia i arribant fins la mitològica Creta.
Duració

11 dies / 10 nits

Des de

2054€

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 ILLES GREGUES I KUSADASI: ATENES - MYKONOS
Esmorzar. Trasllat fins el port del Pireo per començar el creuer "Illes Gregues i Turquia". A les
11:00 sortida del creuer cap a Mykonos. Temps lliure. Dinar i nit a bord.

DIA 3

CREUER: KUSADASI - PATMOS
Esmorzar. Arribada a Kusadasi. Podran reservar una excursió opcional a l'antiga Éfeso. A les
12h00 embarcament i sortida cap a Patmos amb arribada a les 16h00. Possibilitat de realitzar
excursions opcionals. Embarcament i sortida cap a Rodes. Sopar i nit a bord.

DIA 4

CREUER: RODES
Esmorzar. Arribada a Rodes a les 07h00. Temps lliure per conèixer la ciutat medieval de
Rodes. Embarcament i sortida cap a Rodes. Sopar i nit a bord.

DÍA 5

CREUER: HERAKLION - SANTORINI
Esmorzar. Arribada al port de Heraklion a les 07h00. Temps lliure per visitar el Palau de
Knossos. Sortida cap a Santorini. Temps lliure per conèixer l'illa. Sortida a les 21h00 cap a
Atenes. Sopar i nit a bord.
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DÍA 6

DESEMBARCAMENT: ATENES
Arribada al port d'Atenes a les 06h00. Desembarcament i trasllat a l'hotel. Allotjament.

DIES 7 al 10

CIRCUIT GRÈCIA CLÀSSICA I METEORA 4 DIES / 3 NITS
Esmorzar. Durant el recorregut es visita el Canal de Corint, la regió de l'Argolida amb arribada
al Teatre de Epidaure i passant per Nauplia arribada a Mycenes. A Olímpia es visitarà l'antic
estadi olímpic, Delfos i dos dels monestirs bizantins de Meteora. (Per més detalls consultin el
pack "Grècia Arqueològica en estat pur"). Arribada per la tarda a Atenes i allotjament.

DIA 11

ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado privado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso:
Llegada y fin del viaje.

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 camarot doble des de 1.868 €
EL PREU INCLOU
Bitllet d'avió d'anada i tornada des de Barcelona o Madrid amb taxes incloses
Trasllats a Atenes
Visita a peu de 3h, amb guia privat de parla espanyola a Atenes (sense entrades)
3 nits d'allotjament a Atenes en hotel de 4* en règim d'allotjament i esmorzar
Creuer de 4 dies / 3 nits "Illes Gregues i Kusadasi" en camarot exterior i pensió complreta (no inclou begudes)
Tour de 4 dies / 3 nits per la Grècia Clàssica i Meteora en hotels de 4* en règim de mitja pensió (sense
begudes)
Taxes portuàries
Taxes locals i IVA
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