D’Atenes a Meteora
Grècia
#VALLESCLUB
Del 14 al 20 de juliol de 2019.
PREU PER PERSONA
Habitació doble
Supl. Individual

1.975 €
370 €

EL NOSTRE PREU INCLOU
•Bitllet
d’avió,
classe
turista,
companyia VUELING: BARCELONA –
ATENES – BARCELONA.
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia
d’emissió del bitllet).
•Trasllat aeroport – hotel – aeroport.

•Estada de tres nits a l’HOTEL TITANIA
(4*) o similar d’Atenes.
•Estada d’una nit a l’HOTEL ARTY
GRAND (4*) o similar de Olimpia.
•Estada d’una nit a l’HOTEL AMALIA
(4*) o similar de Delfos.
•Estada d’una nit a l’HOTEL DIVANI
(4*) o similar de Kalambaka.
•Àpats: 6 esmorzars, 6 dinars i 6
sopars.
•Circuit de 4 dies/3 nits amb autocar
privat, amb guia local de parla
espanyola.
•Guia local de parla espanyola.
•Visites privades segons itinerari.
•Entrades incloses a l’Acropolis, al Cap

Sunion i als diferents emplaçament
durant el Tour Clàssic amb Meteora.
•Creuer de dia sencer amb assistència
de parla espanyola.
•Guia acompanyant de la nostra
agència amb un mínim de 25 persones.
•Documentació de viatge.

•Assegurança assistència en viatge
(cia. ARAG modalitat GV TOUR).

EL NOSTRE PREU NO INCLOU
•Assegurança cancellació de viatge
(cia. ARAG modalitat VACACIONAL
A LA CARTA, preu per persona 25
€).
•Begudes durant els àpats inclosos.

•Propines guies i xofers.
•Maleters a aeroport i hotels.
•Serveis
no
especificats

amb

anterioritat.

NOTA: Pressupost calcular amb data
31 d’octubre de 2018 per un mínim de
25 persones i pendent de confirmar en
ferm. Qualsevol alteració en el tarifa
aèria, data de sortida, nombre de
participants o serveis de terra implicaria
una variació en el preu final.

ORGANITZACIÓ TÈCNICA GCMD-000228

14 Jul. BARCELONA – ATENES
Vol directe de la companyia VUELING amb
destí Atenes. Arribada i trasllat a l’HOTEL
TITANIA (4*) o similar. Sopar fred i
allotjament.
15 Jul. ATENES
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visita de la
ciutat que l’hi permetrà observar el gran
contrast existent entre la capital de la Grècia
Clàssica i la ciutat cosmopolita. Visita de la
Acròpolis on contemplaran el Temple
d’Atenea Nike, els Propileos, la formosa
geometria del Partenón, el Erection amb el
conegut pòrtic de les Cariàtides i el
Pandroseion. Continuació amb la visita del
Turó de Filopapo, el Barri de la Plaka, l’Arc
d’Adrià, el Parlament amb la Tomba al
Soldat Desconegut i la ciutat moderna
d’Atenes, la ciutat consentida pels Deus.
Dinar en un restaurant de la zona de
Pireo (port d’Atenes). A la tarda, sortida
cap el cap Sunion, considerat el punt més
meridional de la península d’Àtica. Petit
promontori, en el que es troba el Temple de
Poseidó, i on als seus peus s’estén el Mar
Egeu, centre de les grans cultures de la
humanitat. Des d’aquí es pot contemplar
una de les postes de sol més famoses de tot
el país. Tornada a l’hotel a Atenes. Sopar i
allotjament.
16 Jul. ATENES
Esmorzar a l’hotel. Trasllat al port del
Pireu per realitzar un creuer d’un dia pel
Golf Sarònic visitant les illes Aegina, Hydra i
Poros. Aegina compte amb assentaments
humans des del 2500 aC i fou dominada per
doris, aqueus, romans, bizantins, catalans,
venecians i turcs. Disposaran de temps lliure
per passejar pels carrers. A les 11.30 hores,
embarcament i dinar a bord. Parada a
Hydra, petits illa de 55km2 sense cotxes
amb cases blanques davant el mar blau, que
mostren la riquesa d’aquest poble on viuen
armadors grecs. Temps lliure. Embarcament
i trasllat fins a Poros, petita illa situada
davant del Peloponeso amb cases que
esglaonadament per la falda de la
muntanya. Tornada a El Pireu. Trasllat a
l’hotel a Atenes. Sopar i allotjament.

17 Jul. ATENES – NAUPLIA – OLIMPIA
Esmorzar a l’hotel. Al matí, sortida cap el
Canal
dels
Corints
(breu
parada).
Continuació fins a Micenas on visitaran
l’Acròpoli amb l’imponent Porta dels Lleons,
la tomba d’Agamenon o la dels Atreudes.
Dinar en ruta. A la tarda, visita al Teatre
Epidauro. Breu parada a Nauplia i
continuació fins a Olimpia travessant el
Peloponeso Central. Arribada i acomodació a
l’HOTEL ARTY GRAND (4*) o similar. Sopar i
allotjament.
18 Jul. OLIMPIA – DELFOS
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visita de les
antigues installacions de l’antic estadi
Olímpic i del Museu. Dinar. A la tarda,
passeig pel Pont Penjant. Arribada a Delfos.
Acomodació a l’HOTEL AMALIA (4*) o
similar. Sopar i allotjament.
19 Jul. DELFOS – METEORA
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visita de
Delfos, ciutat coneguda com el centre del
món, visita del museu local amb la famosa
estàtua
“El
Auriga
de
Bronze”
i
l’emplaçament arqueològic. Dinar. A la
tarda, sortida cap a Meteora. Arribada al
poble de Kalambaka i acomodació a l’HOTEL
DIVANI (4*) o similar. Sopar i allotjament.
20
Jul.
METEORA
–
ATENES
BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Meteora
amb els monestirs emplaçats sobre les
roques. Baixant pel mapa de Grècia.
Passaran les Termópilas, saludant al camí al
fidel rei espartà Leonides. Dinar en ruta.
S’acomiadaran del paisatge que allotja la
majestuositat del misticisme Hellènic, de
Delfos, amb el Cristianisme dels Meteors.
Trasllat
fins
a
l’aeroport.
Tràmits
d’embarcament. Sortida amb vol directe de
la companyia VUELING amb destí Barcelona.
Arribada.

INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

