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Escapada a Santorini
SANTORINI
El mar, el volcà i la caldera de Santorini...Gaudeix de les postes de sol i les platges en una illa inoblidable.
Santorini, es un petit arxipèlag circular formar per les seves illes volcàniques. Aquesta illa és el que queda d'una enorme explosió volcànica que
va destruir els primers assentaments existents, fent desaparèixer gra part del territori de l'antiga illa provocant la creació de la caldera geològica
actual.

Duració

5 dies / 4 nits

Des de

1150€

La nostra proposta de viatge
DIA 1

BARCELONA - SANTORINI
Presentació a l'aeroport per agafar el vol amb destí a Santorini. Arribada i trasllat al hotel.
Tarde lliure. Allotjament a l'hotel.

DIES 2-3-4

SANTORINI
Esmorzar. Dies lliures per explorar Santorini. A l'illa els recomanen visitar el poble de Oïa i la
capital de l'illa, Fira, amb els seus carrers estrets i empinants amb les seves casetes
blanques sobre la caldera. De les seves platges destaquem la "platja roja". Allotjament a
l'hotel.

DIA 5

SANTORINI - BARCELONA
Esmorzar. A l'hora prevista trasllat des de l'hotel al aeroport de Santorini per agafar l'avió de
tornada. Arribada i fi del 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.
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Escoltarem les teves idees, i amb la nostra experiència, crearem una experiència única
per a tu.

Preu per persona en habitació doble desde 1.150 €
EL VIATGE INCLOU:
Bitllet d’avió d’anada i tornada des d’Espanya a Grècia, taxes incloses
Trasllats d’entrada i de sortida a Santorini
Estada en hotels recomanats pels nostres especialistes
Assistència 24 hores en destí
Guia de viatges
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Posibilidad de añadir noches extras
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