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Grècia en Veler: Ruta per les Illes Cíclades
ATENES & VELER 7 NITS ILLES CICLADES
Viatge en veler per places i patró per les illes gregues
Duració

10 dies / 9 nits

Des de

1295€

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: EMBARCAMENT A ATENES
Iniciarem la navegació des del port d’Atenes sobre mig dia rumb cap Sunion, conegut per les
ruïnes de dos temples que dominen el mar: un el d'Atenea i l’altre on passarem la nit
fondejats a la vista y protecció de Posidó.

DIA 3

CREUER: KYTHNOS
Rumb a Kythnos on fondejarem en alguna de les seves platges per passar el dia banyant-nos
en les seves aigües i relaxats mitant la posta de sol des del mar.

DIES 4 I 5

CREUER: MILOS
Milos compte amb una història datada des de fa més de 13.000 anys. Es podrà visitar
l'emplaçament on es va trobar la Venus de Milo, a més de les seves platges paradisíaques.
L'illa no està massificada pel turisme i es caracteritza per les seves platges de sorra blanca i
fina i les aigües transparents.

DIA 6

CREUER: SERIFOS
Ens desplaçarem cap a l'illa de Serifos, situada al nord de Milos, i fondejarem per poder
nedar a les seves aigües color maragda.
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DIA 7

CREUER: POROS
Rumb a Porus. Sortim de les illes Cíclades i recalem en una de les illes més boniques de les
Saròniques. Pot ser interessant llogar un escúter per a recórrer-la, fer compres, anar a les
seves platges, al temple de Posidó, o sopar en una taverna i assaborir l'exquisida
gastronomia local amb productes frescos mediterranis.

DIA 8

CREUER: ATENES
De camí a Atenes es pararà en alguna cala per poder gaudir d'un bany. Es preveu arribar a
Atenes per la tarda-nit. Un cop al port, es pot sopar veient la posta de Sol i per la nit
s'organitzen festes als diferents clubs

DIA 9

CREUER: DESEMBARCAMENT ATENES
Després de l'esmorzar s'haurà de deixar el vaixell. El trasllat ens portarà fins a l'hotel
d'Atenes seleccionat. Dia lliure per visitar algun museu i passejar per la ciutat.

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 persona en cabina doble des de 1.295 €
EL PREU INCLOU
Bitllet d'avió anada i tornada des de Barcelona o Madrid a Atenes i trasllats privats a Atenes
2 nits a Atenes en hotel 4* amb esmorzar inclòs
Visita a peu, 3 h., amb guia privat de parles espanyola (sense entrades)
Creuer 7 nits en cabina doble, amb patró professional, auxiliar amb motor forabord i neteja final
Taxes portuàries i IVA
EL PREU NO INCLOU
Menjar i beguda, menjar del patró ni el gasoil.
Aquestes despeses es comparteixen entre els passatgers (sobre uns 150 € aproximadament per persona).
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NOTA
Consultar conexions de vols des d'altres ciutats
Preu calcular en base hotel 4*, es pot modificar l'hotel
Es poden afegir nits a Atenes
Molt important: aquest itinerari serveix com a referència de les illes que es poden visitar, meteorològiques i/o técniques,
pot variar la ruta en destí sense previ avís
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