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Rodes i Kos
RODES I KOS
L’illa de Rodes, coneguda com l’illa del Sol, està envoltada de mites i llegendes. Té la ciutat medieval més gran d’Europa. La seva ciutat
antiga, declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco, està encerclada per una muralla medieval de set portes; es divideix en dues parts: la
ciutadella dels cavallers i el Palau del Grans Mestres.
Kos, l’illa d’Hipòcrates, pare de la medicina. A la capital podem trobar arquitectura medieval i moderna. Arreu de l’illa queden ruïnes
mil•lenàries. La vegetació és abundant i les platges de sorra blanca i aigües cristal•lines són espectaculars.

Duració

8 dies / 7 nits

Des de

1150€

La nostra proposta de viatge
DIA 1

ESPANYA - RODAS
Sortida en vol amb destinació Rodas amb parad en Atenes. Arribada i trasllat a l’hotel.
Allotjament.

DIES 2 al 4

RODES
Dies lliures per recórrer aquesta illa coneguda com l’illa dels Cavallers. Aquí podràs trobar
combinació d'història, la seva ciutat medieval, les seves platges de sorra de blanca i aigua
cristal·lina. Durant la teva estada recomanem visitar la propera i preciosa illa de Symi.

DIA 5

RODES - KOS
Esmorzar. A l’hora prevista, trasllat de l’hotel al port per anar cap a Kos. Arribada i
allotjament a l’hotel

DIES 6 y 7

KOS
Dies lliures per recórrer aquesta illa. És ideal per a aquells que busquen combinar una mica
d'història, relaxar-se a les seves boniques platges i per a aquells que ho desitgin, gaudir un
gran ambient nocturn.

DIA 8

KOS - ESPANYA
Esmorzar. A l’hora indicada, trasllat des de l’hotel fins a l’areroport per agafar el vol de

r

tornada a Espanya. 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.
Escoltarem les teves idees, i amb la nostra experiència, crearem una experiència única
per a tu.

Preu per persona en habitació doble des de 1.150 €
EL VIATGE INCLOU:
Bitllet d’avió d’anada i tornada des de Espanya a Grècia, taxes incloses
Trasllat d’entrada i de sortida
Bitllets de ferry entre illes
Estada en hotels recomanats pels nostres especialistes
Assistència 24 hores en destí
Guia de viatges
NOTA
Consultar connexió de vols des d'altres ciutats
Possibilitat d'afegir nits extres
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