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Grècia en veler: Ruta per les Illes Saròniques
ATENES & VELER 7 NITS ILLES SARONIQUES
SORTIDA ELS DISSABTES D'AGOST

Viatge en veler per places i amb patró per les illes gregues.
Duració

10 dies / 9 nits

Des de

1295€

La nostra proposta de viatge
DIA 1

ESPANYA - ATENES
Presentació a l’aeroport per agafar el vol amb destinació Atenes. Arribada i trasllat amb
conductor privat a l’hotel. Visita a peu amb guia local pels llocs més emblemàtics de la ciutat.
Allotjament.

DIA 2

CREUER: EMBARCAMENT A ATENES
Després de la presentació al migdia, l’aprovisionament i el primer dinar a bord, posarem
rumb a l’illa d’Aegina, arribant poc abans de la posta de sol. Aegina és la principal
productora de fastons de Grècia, i la major exportadora a nivell mundial. Quedarem amarrats
en el seu port o fondejats en una baia, des d’on veurem posar-se el sol des de coberta,
soparem en algun restaurant del passeig i prendrem un gelat del seu producte local.

DIA 3

CREUER: POROS
Al matí, un esmorzar lleuger a bord i un bany. I si us va agradar el fastuc, podran comprar
algun dels seus productes elaborats amb aquest fruit sec. Sense preses i amb calma,
navegarem fins a Poros, fent parada en alguna cala propera al port per un bany i dinar a
bord. A mitja tarda, ens aproparem al seu port, per arreglar-nos, baixar a passejar i prendre
un cafè latte, veure la posta de sol, pujar a la torre del rellotge… I a la nit, el sopar serà en una
autèntica i pintoresca taberna davant el mar. Ja a Poros, tindrem la possibilitat de llogar un
scooter i descobrir més secrets d’aquesta illa, farem parada a alguna cala, como Baiona
Beach i pujarem a conèixer les ruïnes del temple de Posidó.
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DIA 4

CREUER: DOKOS
Salparem al matí fins l’illa de Dokos, és una de les poques que està totalment deshabitada,
no hi ha cases, ni llum, ni cap construcció excepte algunes ruïnes. Fondejarem en la seva
badia, i per descomptat farem una parada per donar-nos un bany, fer Snorkel i prendre el sol.

DIA 5

CREUER: ERMIONI
Pel matí anirem a conèixer el tranquil Ermioni, un poble de pescadors en el Pelopones que
encara conserva la màgia d’antany i sembla aturar el temps. Ens aproparem a una parada
de pescadors, on escollirem el que serà el nostre dinar i ens ho prepararan al restaurant, amb
cala privada. Acabarem la tarda passejant pel seu bosc de pins, verd i amb ombra, amb
petites cales d’aigües color maragda a les que baixarem per un bany, i prendre un còctel en
algun dels clubs situats en un altre dels seus passeigs.

DIA 6

CREUER: HYDRA
Sortirem pel matí, i passant davant de Dokos, ens dirigim fins l’illa d’Hydra, una de les
preferides i belles de l'itinerari. La seva ciutat principal, coneguda com Port Hidra, consisteix
en un port de forma de mitja lluna, al voltant del qual est la platja i els locals, restaurants,
tendes, mercats i galeries. Els seus costeruts carrers blancs de pedra són dignes de recórrer,
això sí, o bé a peu o en ruc, un dels seus reclams turístics. Contemplar la posta de sol en
alguna de les seves terrasses és un dels moments més emotius del viatge.

DIA 7

CREUER: AGISTRI O EPIDAURE
Pel matí aprofitarem per donar un últim passeig per la bellíssima illa d'Hydra, fer algunes
compres i preparar-nos per salpar cap a l’illa d’Agistri. Agistri és una petita illa davant
d’Aegina amb unes cales d’aigües turqueses, fondejarem per esmorzar i gaudir de les seves
aigües. Per la nit podrem quedar-nos allà fondejats o anar a Epidaure, un petit port del
Pelopones des d’on podrem agafar un taxi pe anar a conèixer el famós Anfiteatre grec que
es troba en perfectes condicions i on actualment s’utilitza per concerts i opera.

DIA 8

CREUER: ATENES
Un cop a terra, tindrem temps per dutxar-nos i sortir a passejar i gaudir d'un sopar a peus de
l'Acròpolis.

DIA 9

CREUER: EMBARCAMENT A 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
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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).
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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