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Creuer Variety La Grècia Històrica
Veler pel Peloponès i Delfos
Veler pel Peloponès i Delfos
Duració

10 diess / 9 nits

Des de

1900€

La nostra proposta de viatge
DIA 1

ESPANYA - ATENES
Sortida en vol amb destinació a Atenes. Arribada i trasllat privat a l'hotel. Allotjament

DIA 2

EMBARCAMENT - EPIDAURE
Esmorzar. A l'hora prevista trasllat fins al port de Marina Zea. Embarcament previst
14:00-15:00 al veler Galileu. Còctel de benvinguda amb el capità, tripulació i la resta de
passatgers. Navegació fins Epidaure. Sopar de benvinguda i nit a bord.

DIA 3

EPIDAURE - NAUPLIA
Esmorzar. Sortida d'hora al matí per visitar Epidaure (excursió opcional). El seu teatre encara
roman en ús avui en dia. Dinar a bord i a la tarda navegació fins Nauplia. Temps lliure per
passejar i sopar en alguna taverna típica. Nit al port de Nauplia.

DIA 4

NAUPLIA -MICENES - MONEMVASSIA
Esmorzar. Després d'una breu visita a peu per Nauplia, recorrerem la acolorida ciutat i els
preciosos camps de Argòlida fins Micenes per a una excursió opcional. Visita els vestigis de
l'antiga i gloriosa ciutat incloent la Porta del Lleó, el Palau, la Tomba d'Agamèmnon i el
Museu. Dinar a bord i navegació cap Monemvassia a la tarda. Nit navegant amb destinació
Gythion.

DIA 5

GYTHION
Esmorzar. Arribada a Gythion de matinada. Excursió opcional a la península de Mani, a Cap
Tenari. Deixant Gythion creuarem la pintoresca península de Mani per arribar a Diros i visitar
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les espectaculars coves, descobertes al voltant dels anys 60. Després continuarem a Areopoli
per fer un breu passeig per la ciutat. Mani està a la punta del Peloponès, una regió de llacs i
rius subterranis, paisatges assotats pel vent i torres que el doten d'una bellesa única.
Navegació nocturna cap Pylos.

DIA 6

PYLOS
Esmorzar. Pilos és un pintoresc poble costaner a l'extrem sud-oest del Peloponès. Després
de fer una parada per admirar el paisatge, continuem la nostra excursió opcional cap al Palau
de Nestor. Els vestigis del prehistòric Palau coronen el cim d'un turó que jeu al nord de Pilos.
Després de la visita a les restes del Palau visitarem ràpidament el poble d'Hora, on un superb
museu d'arqueologia exposa milers d'objectes recollits al llarg de el temps en aquest lloc. Nit
navegant cap a Katakolon.

DIA 7

KATAKOLON - OLYMPIA - ITEA
Esmorzar. Arribada a primera hora del matí a Katakolon. Desembarcarem al voltant de les
07:00 per a l'excursió opcional amb autobús a Olímpia, un dels llocs més famosos i
importants del món antic i venerat com el bressol dels Jocs Olímpics. Després d'haver visitat
la mítica Olímpia, ens traslladarem per terra cap a Patras a la costa nord de la península, on
tornarem a embarcar en el nostre vaixell i sortirem cap Itea al golf de Corint. Nit a Itea.

DIA 8

ITEA - DELFOS
Esmorzar. Excursió matinal opcional a Delfos, un dels llocs més reverenciats de el món antic.
Desembarcarem a primera hora del matí, per dirigir-nos al complex arqueològic, construït a la
vessant d'una muntanya. Tindrem mig dia per passejar al voltant del complex i visitar el
museu adjacent. Retorn a el vaixell i navegació a través del Canal de Corint. A última hora de
la tarda navegarem cap a Marina Zea, Atenes, on passarem la nit.

DIA 9

DESEMBARCAMENT
Esmorzar i desembarcament a Marina Zea. Trasllat a l'hotel de Atenes i allotjament. Dia lliure
a Atenes.

DIA 10

ATENES - ESPANYA
Esmorzar. A l'hora prevista trasllat de l'hotel a l'aeroport d'Atenes per agafar el vol de tornada.
Arribada i final de el 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.
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Preu per pesona en cabina doble des de1900 €
EL PREU INCLOU
Bitllet d’avió d’anada i tornada des de Barcelona o Madrid, amb taxes incloses
Trasllats a Atenes
2 nits a Atenes en hotel 4*, en régim de allotjament i esmorzar
Creuer “Variety Cruises” 7 nits en cabina doble en règim de pensió complerta
* Esmorzar buffet i dues dos àpats al dia, barbacoa i sopar “festa grega”
* Cafè, te i aigua mineral gratuïts durant tot el creuer
* Equip de busseig tipus snorkeling i pesca (segons disponibilitat)
* Coordinador en anglès i francés
Taxes portuàries
NOTA
Consulteu connexió de vols des d’altres ciutats
Condicions especials per llunes de mel i aniversaris
Podeu afegir nits extres a Atenes
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