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Creuer tres continents
ATENES & CREUER 3 CONTINENTS
SORTIDES MARÇ, NOVEMBRE I DESEMBRE 2021
Nou vaixell: Celestyal Experience
Creuer per tres continents visitant Europa, Àsia i Àfrica.
Visiti les emblemàtiques Alexandria, Egipte o Rodes entre altres.

Duració

10 dies / 9 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 TRES CONTINENTS: EMBARCAMENT ATENES
Esmorzar. A l’hora prevista trasllat fins al Port de Piraeus per embarcar en el creuer "3
Continents". A les 21:00 sortida del vaixell. Sopar i nit a bord.

DIA 3

CREUER: NAVEGACIO
Dia lliure per gaudir de les instal·lacions i activitats que ofereix el vaixell.

DIA 4

CREUER: ALEXANDRIA - PORT SAID
Esmorzar. Arribada a Alexandria a les 07:00 i excursió inclosa al programa. S'embarca de
nou a Port Said. Sopar i nit a bord.

DIA 5

CREUER: ASHDOD
Esmorzar. Arribada a les 08:00. Possibilitat de realitzar una excursió per visitar Jerusalem y
Belén. Embarcarem a les 22:00. Sopar i nit a bord.
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DIA 6

CREUER: LIMASSOL
Esmorzar. Arribada a les 11:00 a Limassol, Xipre. Dia lliure fins l’hora de l’embarcament a
les 18:00. Sopar i nit a bord.

DIA 7

CREUER: RODES
Esmorzar. Arribada a Rodes a les 07:00 amb sortida a les 18:00. Excursió de Rodes inclosa
al programa.

DIA 8

CREUER: KUSADASI
Esmorzar. Arribada a Kusadasi a les 07:00 amb sortida a les 19:30. Excursió a les runes
d'Efeso inclosa al programa. Sopar i nit a bord.

DIA 9

CREUER: DESEMBARCAMENT ATENES
Arribada a les 09:00 al port de Piraeus i trasllat a 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 1.619 €
EL PREU INCLOU
Bitllet d’avió anada i tornada des de Barcelona o Madrid fins Atenes amb taxes incloses
Trasllats privats a Atenes
Visita a peu, 3 h., amb guia privat i 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 i pensió complerta (inclou paquet bàsic begudes i tres excursions)
Taxes portuàries
IVA inclòs
NOTA
Consultar connexió de vols des d’altres ciutats

c

Preu calculat basat en hotels 4*, es pot modificar l’establiment
Es poden afegir nits extres a Atenes
Possibilitat de reservar excursions opcionals
*Possibilitat de contractar només creur des de 1.019 €
**El preu té aplicat el descompte de venta anticipada**
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