
ILLES GREGUES: 

ATENES, MYKONOS, PAROS I SANTORINI

Les Illes Gregues ofereixen 
experiències per tota mena 
de viatger. Els apassionats 
per la història gaudiran de 
llocs arqueològics únics, els 
amants de la platja d'algunes 
que estan catalogades entre 
les millors del món, i els 
sibarites gastronòmics 
descobriran mil i un sabors a 
cada escala, a quin més 
temptador.

Deixa't enamorar per la seva 
costa turquesa, les 
construccions blanques 
tocades pel sol, els magnífics 
jaciments arqueològics i 
l'ambient relaxat de les 
tavernes.

Viatge de 14  dies
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ITINERARI

Primer dia Barcelona - Atenes
Sortida en vol directe a Atenes. Arribada i trasllat privat a l’hotel, situat al
centre de la ciutat i amb fàcil accés a peu als principals atractius de la
ciutat i zona de restaurants. Resta del dia lliure. A la tarda suggerim
contractar el tour gratuït a peu de la ciutat. Allotjament.

Segon dia. Atenes
Esmorzar. Dia lliure. Al matí recomanem contractar un guia per visitar
l’Acròpoli i el Panteon. A la tarda, suggerim fer un tomb pel port i pel barri
de Plaka. Allotjament.

Tercer dia. Atenes – Mykonos
Esmorzar. Trasllat privat a l’aeroport per sortir amb destí Mykonos. Arribada
i trasllat privat a l’hotel, situat a Mykonos Town i a només 10-15 minuts
caminant del Castro de Mykonos i els seus emblemàtics carrers. Dia lliure
per conèixer la ciutat al vostre aire.
Allotjament.

Quart dia. Mykonos
Esmorzar. Dia lliure per conèixer l’illa, principalment la zona nord i la seva
segona ciutat més important, Ano Mena. Recomanem llogar un cotxe petit
directament a l’hotel per poder-ho fer al vostre aire. Allotjament.

Cinquè dia. Mykonos – Paros
Esmorzar. Temps lliure fins l’hora del trasllat privat al port per sortir en ferri
en direcció a l’illa de Paros. Arribada i recollida del cotxe de lloguer. Trasllat
amb el cotxe al vostre hotel, situat a la zona sud de l’illa. Allotjament.
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ITINERARI

Sisè a novè dia. Paros
Dies lliures per gaudir al vostre aire de l’illa de Paros. Recomanem dedicar
un dia visitar l’illa veïna d’Antiparos, on s’hi pot anar en ferri embarcant el
vehicle. Surten cada 30 minuts a diari. La resta de dies, a part de gaudir de
les diverses platges que ofereix l’illa, són de visita obligada: el Kastro i el
barri antic de Parikia, Naoussa, els pobles de l’inerior incloent Lefkes,
Prodromos, Marmara o Marpissa, i Piso Livadi. Allotjament.

Dezè dia. Paros: Excursió a Koufonisia
Visita a l’illa de Koufonisia. Koufonisia és una de les illes gregues amb més
encant natural, amb platges paradisíaques. L’excursió inclou el ferri
d’anada i tornada. Un cop allà el recomanable és comprar el bitllet obert (15
€ aprox. total família) de la llançadora marítima que va fent parada a les
principals cales de l’illa, i es pot utilitzar de manera indefinida. Allotjament.

Onzè dia. Paros – Santorini
Traslladar-se amb el cotxe al port de Parakia per sortir en ferri a Santorini.
Arribada i trasllat privat a l’hotel, situat a la capital, Fira. Resta del dia lliure
que podem dedicar a explorar aquesta situat amb vistes a la Caldera
volcànica. Allotjament.

Dotzè i tretzè dia. Santorini
Dies lliures per explorar l’illa. Són de visita obligada, al vostre aire, per
passejar, Oia i Imerovigli, on s’hi pot arribar amb autobús des de Fira o fins i
tot caminant. La posta de sol a Oia és una de les imatges més fotografiades
del món. Altres visites molt interessants són la platja vermella, el far
d’Akrotiri. Si sou aventurers, suggerim la visita de Nea Kameni per caminar
sobre el cràter del volcà, per posteriorment banyar-se a les aigües termals
de palea Kameni. Allotjament.

Catorzè dia. Santorini – Barcelona
Trasllat privat a l’aeroport per sortir en vol de tornada a Barcelona. Fi dels
nostres serveis.
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SERVEIS

Serveis inclosos:

• Vols internacionals en classe turista amb la companyia Vueling

• Vol domèstic en classe turista amb la companyía Olympic Air

• Taxes aèries

• Facturació d’una maleta per persona i reserva de seients

• Ferri Mykonos – Paros

• Ferry Paros - Santorini

• Excepte a Paros, trasllats privats aeroport o port / hotel i viceversa.

• A Paros, 7 dies de cotxe de lloguer tipus Fiat Tipo o similar amb km.
il·limitat i eximent de franquícia.

• Excursió d’un dia en ferri a Koufonisia (inclou bitllets de ferri anada i
tornada)

• 13 nits allotjament als hotels o apartaments indicats

• 4 esmorzars a l’hotel (Atenes i Mykonos)

• Assegurança d’assistència en viatge i anul·lació per força major( inlou
Covid)

Serveis no inclosos:

• Àpats

• Visites opcionals

• Serveis no esmentats com a inclosos
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HOTELS

Polis Grand - Atenes

Hotel Petinaros - Mykonos

Villa Pela - Paros

Dimael Mansion
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https://www.polisgrandhotel.gr/
https://www.hotelpetinaros.com/
https://villapela.com/
https://dimaelmansion.com/


REQUISITS

Per tots els passatgers a partir de 6 anys Cal presentar certificat de

vacunació complet (acabat amb més 14 dies) o PCR negatiu per entrar al

país, realitzat amb una antelació no superior a 72 hores a l’arribada a

Grècia.

Cal omplir el formulari online i descarregar-se codi QR 24 hores abans de

l’arribada.

A la tornada a Barcelona, a dia d’avui, és necessari presentar certificat de

vacunació complet o test d’antígens realitzat amb no més de 48 hores

d’antelació a l’arribada.
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https://travel.gov.gr/#/user/register

