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Creuer Variety Tresors de Grècia i Turquia
Ruta per les illes del Dodecanès i Cíclades
Creuer en iot per les illes del Dodecanès i Cíclades

Duració

10 Dies / 9 Nits

Des de

3500€

La nostra proposta de viatge
DIA 1

ESPANYA - ATENES
Sortida en vol amb destinació a Atenes. Arribada i trasllat privat a l'hotel. Visita a peu pels
llocs més emblemàtics de la ciutat amb guia acompanyant de parla espanyola. allotjament

DIA 2

EMBARCAMENT
Esmorzar. A l'hora prevista trasllat fins al port de Marina Zea. Embarcament previst 14: 00-15:
00 per posar rumb cap al Cap Sunion. Còctel de benvinguda amb el capità i la resta de la
tripulació. Navegació fins Ios. Sopar de benvinguda a bord. Nit a bord.

DIA 3

IOS - SANTORINI
Esmorzar. Al matí parada a una de les platges més boniques de Grècia, la platja de
Manganari. Arribada a Santorini, illa formada per una caldera volcànica. Desembarcament i
pujada en telefèric fins a Fira. Possibilitat d'una excursió opcional a la Akrotiri, ciutat enterrada
a l'erupció volcànica que crec la caldera i Fira. L'excursió finalitza a Oia, coneguda per la
seva impressionant posta de sol. Nit a bord.

DIA 4

SIMI - BODRUM - KOS
Esmorzar. Navegació a primera hora del matí cap a Bodrum (Turquia). Tour opcional
d'Halicarnàs. A primera hora de la tarda navegarem cap a Kos, una de les illes del
Dodecanés. Disposarem de temps lliure durant la tarda per explorar les palmeres tan altes
que es troben en aquesta illa, les infinites platges de sorra i els nombrosos llocs arqueològics
amb vestigis que van deixar les antigues civilitzacions gregues, els romans, els cavallers
medievals, els venecians i els otomans. Nit atracats a port
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DIA 5

KOS - LIPSI - PATMOS
Esmorzar. Naveguem a primera hora del matí cap a Kos. Farem una parada a l'illa de Lipsi
per gaudir d'un bany i d'una barbacoa a la platja per reprendre la nostra marxa cap a Patmos.
Arribarem a Patmos a primera hora de la tarda i podrem unir-nos a una excursió opcional.
Després d'aquesta excursió comptarem amb temps lliure per divertir-nos a Scala, la capital, o
banyar-nos en una de les platges properes. Nit ancorats a Patmos

DIA 6

DELOS - MYKONOS
Esmorzar. Aquest matí gaudirem del bufet d'ancorats en Delos. Podrem meravellar-nos amb
una visita opcional al místic lloc de naixement d'Apol·lo i Artemisa. Després d'aquest tour
gaudirem d'una parada per banyar-nos i d'una barbacoa a coberta, sempre que el temps ho
permeti. A última hora de la tarda navegarem cap al port de Mikonos. Mentre vam explorar la
ciutat, podrem visitar el museu arqueològic o el museu arqueològic. A més a més passarem
la nit ancorats a Mykonos per gaudir de la seva gran ambient nocturn!

DIA 7

SYROS
Esmorzar. Després de l'esmorzar navegarem cap a Syros. Gaudirem d'una parada per al
bany seguida d'una barbacoa a coberta. Arribarem a primera hora de la tarda a Syros, la
capital de les illes Cíclades. Descobrirem Ermoupoli, port i capital de Syros, amb les seves
monumentals lloses de marbre que recobreixen l'espaiosa plaça principal, presidida pel
grandiós ajuntament, una de les obres principals d'Ernst Ziller -arquitecte germànic
nacionalitzat com grec- (s. XIX). Tour a peu opcional i sopar de comiat amb el nostre capità a
bord. Navegació nocturna cap a Marina Zea, Atenes.

DIA 8

SYROS - ATENAS
Esmorzar. Al matí arribada a Kythnos, bany a la Badia de Kolonos. Després es salparà cap a
Marina Zea, a través de Cap Sounion on es troba el temple de Posidó. Nit a Marina Zea.

DIA 9

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

DÍA 10

ESPANYA -ATENES
Després d'esmorçar, trasllat cap a l'aeroport per volar de tornada a Espanya

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 persona en cabina doble des de 3.500€
EL PREU INCLOU
Bitllet d’avió d’anada i tornada des de Barcelona o Madrid amb taxes incloses.
Trasllats a Atenes
1 nit a Atenes en hotel 4* en règim d’allotjament i esmorzar.
Creuer de la naviliera Variety Cruises 7 nits cabina doble en règim de pensió completa: esmorzar tipus buffet i
dos menjars al dia, barbacoa i sopar “festa grega”.
Café, té i aigua mineral gratis durant tot el creuer.
Còctel de benvinguda y sopar de gala amb el capità.
Equip de busseig tipus snorkeling i pesca (subjecte a disponibilitat)
Coordinador en anglès y francès

NOTA
Consultar connexió de vols des d'altres ciutats
Condicions especials per llunes de mel i aniversaris
Es poden afegir nits a Atenes i / o a Dubrovnik
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