
Joies de les Ciclades -  

Grècia en veler 

EL NOSTRE VIATGE INCLOU: 

Bitllet d’avió, classe turista, companya 

regular Vueling: BARCELONA – ATENES 
– BARCELONA. 

Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 

d’emissió del bitllet). 

Trasllats aeroport – hotel; hotel -  port i 

port – aeroport. 

Estada de set nits a bord del veler a 

motor GALILEO, cabina doble exterior 
categoria escollida amb dutxa/WC privat 

i aire condicionat.  

Taxes d’embarcament. 

Règim de Mitja Pensió a bord: esmorzar 

bufet americà i un àpat diari, incloent 
coctel de benvinguda, nit local temàtica, 
barbacoa (si el temps ho permet) i sopar 
del Capità. Cafè de “Melitta”, té i aigua 
mineral gratuïta durant tot el dia. 

Ús d’equips de pesca i snorkel 

(subjectes a disponibilitat). 

Coordinador del creuer de parla 

anglesa. 

Guia acompanyant de la nostra agència 

amb un mínim de 20 persones. 

Documentació de viatge. 

Assegurança assistència i cancel·lació 

COVID19 (cía. CASER). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU: 

Assegurança cancel·lació F. Major  150€ 

Begudes (excepte les indicades 

anteriorment). 

Excursions opcionals segons itinerari. 

Wifi disponible a bord amb càrrec. 

Propines per a la tripulació (11 a 13 € 

diàris per passatger i dia). 

Serveis no especificats amb anterioritat. 

 

 

De l’1 al 9 de juliol de 2021 

1 juliol   BARCELONA - ATENAS 
Presentació a l’aeropuerto de Barcelona  
dues hores abans de la sortida del vol. 
Sortida abans del vol regular cia. Vueling 
destinació Atenes. Arribada, assistència i 
trasllat a l’hotel.  
  
2 juliol  ATENAS – POROS  
Esmorzar. Trasllat port de Marina Zeas. 
Embarcament entre les 14.00 i les 15.00h. 
Cocktel de benvinguda per conèixer la 
tripulació del barco i la resta de passatgers. 
Després d’una càlida benvinguda i una 
presentació pel simulacre de seguretat 
sortirem cap a l’Illa de Poros on es realitzarà 
una breu visita de 3 hores, posteriorment 
sortida amb destí Poliegos. Nit a alta mar.  
 
3 juliol POLIEGOS – FOLEGANDROS  
Arribada pel matí a Poliegos, una petita illa 
coneguda per les seves impressionants 
platges. Parada per gaudir d’un bany al mig 
del mar, seguits d’una barbacoa a coberta. 
Per la tarda, sortida cap a Folegandros, una 
de les illes més fascinants i menys 
conegudes del Mar Egeu. Recomanem 
caminar per la ciutat i sopar en una de les 
tavernes tradicionals gregues. Nit  a 
Folegandros.  
 

4 juliol SANTORINI  
A primera hora del matí sortirem cap 
Santorini i arribada al matí al port de 
Santorini (ocasionalment ancorats), per 
descobrir la seva capital, Fira. Excursió 
opcional a les excavacions d’Akrotiti i 
recorregut pels diferents pobles, incloent la 
preciosa i petita ciutat d’Oia, coneguda per 
les seves impressionants vistes sobre La 
Caldera. Nit a Santorini.  
 
5 juliol ANTIPAROS – PAROS  
Al matí es realitzarà una parada per gaudir 
d’un bany a l’encantadora bada d’Antiparos. 
Arribada sobre el migdia a Paros. Visita de 
Parikia i del pintoresc poble de Naoussa. 
Celebració de la nostra famosa nit Grega on 
podrà demostrar les seves habilitats pel ball. 
Nit a Paros. 
 
  

#VALLESCLUB 

6 juliol DELOS – MYKONOS  
Tour opcional durant el matí per la singular 
zona arqueològica de Delos, l’illa més sagrada 
de l’antiguitat. Més tard, pararem en una de 
les badies més boniques de Mykonos per fer 
un bany i després proseguir amb la nostra 
navegació cap el port de Mykonos. L’illa de la 
jet set és seya per explorar-la. La nit es 
joven! Nit a Mykonos.  
 
7 juliol SYROS  
Després d’una capbuçada matinera arriabrem 
a Syros, la capital de les illes Cíclades, donde 
podrà gaudir d’una de les seves precioses 
platges de sorra o caminar per la ciutat, 
gaudint de la seva arquitectura única. Nit a 
Syros.  
 
8 juliol KYTHNOS – ATENES  

Durant el matí arribarem a Kythnos on podrà 
refrescar-se amb un bany a la badia de 
Kolones. Després partirem cap a Marina Zea 
on s’arribarà per la tarda a través del Cap 
Sunión, el temple de Poseidó. Sopar de 
comiat del Capità i nit a Marina Zea, Atenes.  
 
9 juliol ATENES - BARCELONA  
Desembarcament entre les 8.00 i 9.00h 
després de l’esmorzar. Trasllat a l’aeroport 
d’Atenes. Sortida amb el vol regular de 
Vueling. Arribada a Barcelona. 

PREU PER PERSONA 
 

EXTERIOR 
Cabina doble Cat C    3.295 € 
Cabina doble Cat B 3.660 € 
Cabina doble Cat A 4.435 € 

 
Sup. Cabina individual Cat C 1.400€  

Sup. Cabina individual Cat B 1.620€  

NOTA: : Pressupost calculat amb data 
15 de gener per un mínim de 20 
persones i pendents de confirmar en 
ferm. Qualsevol alteració en el canvi de 
divisa, tarifa aèria, data de sortida, 
número de participants o serveis 
marítims/terrestres implicaria una 
variació en el preu final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL   www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 


