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Sortidas garantides 17 i 31 de juliol Creuer Variety
'Classical Greece'
2 nits Atenas & IOT PER LES CÍCLADES I GRÈCIA CLÀSSICA
Una experiència única a bord d’un iot per les illes Cíclades, passant per alguna de les ciutats més conegudes de la Grècia Clàssica.
Descobriu les illes de Delos, Mykonos, Santorini, Creta i Kythira, visiteu la ciutat medieval de Momenvasia i Nafplion amb les seves fortificacions
medievals. Finalment visitareu l’illa d’Hidra, una de les illes més cosmopolites i destinació ineludible de la jet-set internacional.

Duració

10 dies / 9 nits

Des de

2990€

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 ATENES
Esmorzar. A l’hora prevista trasllat des de l’hotel al port. A les 14:00 embarcarment al Iot
Harmony i sortida a través de Sounion cap a Kea. Temps lliure per conèixer el petit port de
Kea. Sortida cap a l'illa de Delos. Nit a bord.

DIA 3

CREUER: DELOS - MYKONOS
Esmorzar. Possibilitat de reservar una excursió opcional al lloc arqueològic de Delos. Sortida
amb destinació al port de Mykonos, on es farà una parada per nedar. Tarda i nit lliure en l’illa.
Nit a bord a Mykonos.
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DIA 4

CREUER: SANTORINI
Esmorzar. Al migdia arribareu a Fira, capital de Santorini. Temps lliure per explorar l’illa,
visitar els llocs arqueològics o els pobles típics que tenen vistes a la caldera volcànica.
Possibilitat de reservar alguna excursió opcional. Navegació nocturna fins a Creta.

DIA 5

CREUER: RETHYMNO
Esmorzar. Arribada al matí al famós port de Rethymno, a l'illa de Creta. Possibilitat de
reservar una excursió opcional a Knossos. A la tarda sortida cap Kythira. Navegació
nocturna.

DIA 6

CREUER: KYTHIRA
Esmorzar. A la tarda després d’una parada per banyar-se, s'arriba a Kythira. Tarda lliure per
conèixer Chora, la principal i pintoresca ciutat de l’illa. Nit a bord.

DIA 7

CREUER: MONEMVASSIA - NAFPLION
Esmorzar. Navegació fins Monemvassia. Temps lliure per descobrir la ciutat medieval,
l’arquitectura bizantina i veneciana, i la bellesa de l’entorn natural. Sortida cap a Nafplion on
arribarem a la tarda. Al casc antic de la ciutat amb els seus carrers estrets es pot observar
l’arquitectura típica i les impressionants fortificacions medievals a dalt del turó. Nit a bord a
Nafplion.

DIA 8

CREUER: NAFPLION - HYDRA
Esmorzar. Possibilitat de reservar una excursió opcional a Micenes i el palau emmurallat
d’Agamèmnon. Sortida cap a l’illa d’Hidra i temps lliure per explorar la pintoresca ciutat
portuària. Nit a bord.

DIA 9

CREUER: DESEMBARCAMENT ATENES
Sortida a primera hora cap a Marina Zea, port d'Atenes. Arribada i desembarcament després
de l’esmorzar. Trasllat i allotjament a l’hotel previst a Atenes.

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 habitació doble des de 3500 €
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EL PREU INCLOU
Bitllet d’avió d’anada i tornada des de Barcelona o Madrid amb taxes incloses
Trasllats a Atenes
Visita guiada a peu durant 3 hores, amb guia privat de parla espanyola (sense entrades)
2 nits a Atenes en hotel 4* amb esmozar inclòs
Creuer 7 nits en cabina doble amb mitja pensió (sense begudes):
Taxes portuàries
Taxes locals i IVA inclòs
* Esmorzar bufet i un menjar principal al dia, barbacoa i sopar “Festa grega”
* Cafè, te i aigua mineral gratuïts durant tot el creuer
* Còctel de benvinguda i sopar de gala amb el capital
* Equip de busseig tipus snorkeling i pesca (segons diponibilitat)
* Coordinador en anglès i francés
NOTA
Consulteu connexió de vols des d’altres ciutats
Condicions especials per llunes de mel i aniversaris
L’itinerari del creuer pot veure modificat segons les condicions climàtiques
**El preu té aplicat el descompte per reserve anticipada**
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