
ILLES GREGUES: CREUER BOUTIQUE

Sortides setmanals de maig a octubre

Les illes gregues ofereixen 
experiències per tot tipus 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 
siberites gastronòmics 
descobriran mil i un sabors a 
cada escala, a quin més 
temptador.

Aquest itinerari us permetrà 
visitar les illes més 
reconegudes, i també les 
illes més petites i els racons 
més inesperats, a més de 
ports més exclusius i menys 
saturats.

Viatge de 8 dies
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QUÈ T’OFEREIX UN CREUER BOUTIQUE?

• Cabines exteriors amb vistes directes a les meravelles naturals i
arquitectòniques dels ports que es visiten.

• Possibilitat de portar-nos fins al cor de recòndites badies, ports
esportius privats i altres instal·lacions on els grans vaixells no poden
arribar. Sortir i accedir al vaixell pel nostre propi peu, oblidant les grans
terminals de creuer i les infinites cues, no té preu.

• Nedar en aigua cristal·lines a alta mar. El capità fondejarà al cor de
platges verges i coves que no oblidareu, on podreu bussejar
directament des del vaixell, ja que totes les embarcacions disposen de
plataformes de bany a la popa, ideals per a banyar-se, fer snorkel, o fins i
tot caiac.

• El tracte personalitzat que facilita el fet de ser pocs passatgers, se li
suma una tripulació propera, càlida i discreta que s'esforçarà per a
anticipar-se a qualsevol desig o necessitat que tingueu. Aquest servei
genuí, familiar i hospitalari és potser el millor actiu de Variety, i el
podreu comprovar des del mateix moment de l’embarcament.

• Com a companyia grega, a bord de tots els seus vaixells podreu gaudir
de menús exquisits, dissenyats pels seus aclamats xefs, en un entorn
privat. O fins i tot delicioses barbacoes servides a coberta. Descobrireu
una gastronomia de fusió mediterrània, afegint sempre un toc local del
destí que estem visitant als seus plats.

• Les excursions des del vaixell estan dissenyades de manera acurada
per connectar amb la història i les tradicions locals, permetent
descobrir la bellesa de cada destí en grups limitats i íntims. Reserves
naturals i llocs Patrimoni de la UNESCO, visites a cellers familiars
privats o degustació de delícies locals són només alguns exemples del
tipus de visites que podreu fer durant el vostre viatge
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ITINERARI

Dia 1. MARINA ZEA, ATENES - POROS
Embarcament entre les 14.00 i les 15.00h. Còctel de benvinguda per a
conèixer a la tripulació del vaixell i a la resta de passatgers. Després d'una
càlida benvinguda i una presentació per al simulacre de seguretat salpem
cap a l'Illa de Porus on es realitzarà una breu visita de 3 hores,
posteriorment sortida amb destinació Poliegos. Nit a la mar.

Dia 2. POLIEGOS - FOLEGANDROS
Arribada al matí a Poliegos, una petita illa coneguda per les seves
impressionants platges. Parada per a gaudir d'un bany en la mar, seguit
d'una barbacoa en coberta. A la tarda, sortida cap a Folegandros, una de
les illes més sorprenents i menys conegudes de la Mar Egea. Recomanem
caminar per la ciutat i sopar en una de les tavernes tradicionals gregues.
Nit a Folegandros.

Dia 3. SANTORINI
A primera hora del matí salpem cap a Santorini i arribada al matí al port de
Santorini
(ocasionalment ancorats), per a descobrir la seva capital, Fira. Excursió
opcional a les excavacions de Akrotiti i un recorregut pels diferents pobles,
incloent la preciosa i petita ciutat de Oia, coneguda per les seves
impressionants vistes sobre La Caldera. Nit a Santorini.

Dia 4. ANTIPAROS - PAROS
Al matí es realitzarà una parada per a gaudir d'un bany en l'encantadora
badia de Antiparos. Arribada sobre el migdia a Aturs. Visita a Parikia i el
pintoresc poble de Naoussa. Celebració de la nostra famosa nit Grega on
podrà demostrar les seves habilitats per al ball. Nit a Antiparos.
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ITINERARI

Dia 5. DELOS - MYKONOS
Tour opcional al matí, a 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 a donar-nos un bany i per a després continuar la
nostra navegació cap al port de Mykonos. L'illa de la jet set és teva per a
explorar-la, la nit és jove! Nit a Mykonos.

Dia 6. SYROS
Després d'un capbussó matutí arribarem a Syros, la capital de les illes
Cícladas, on 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.

Dia 7. KYTHNOS – ATENES
Durant el matí arribarem a Kythnos on podrà refrescar-se amb un bany en la
badia de Kolones. Després partirem cap a Marina Zea on arribarem a la
tarda a través del Cap Sunión, el temple de Posidó. Sopar de comiat del
Capità i nit a Marina Zea, Atenes.

Dia 8. ATENES
Desembarcament de 8h a 9h.
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SERVEIS

Serveis inclosos:

•Allotjament en cabines dobles o twin (2 llits) amb dutxa/wc privat i aire

condicionat.

•Mitja pensió: Esmorzar buffet americà i 1 àpat diari, incloent un Còctel de

Benvinguda, nit local temàtica, Barbacoa a coberta (si el temps ho permet)

i el Sopar amb el Capità. Cafè de “Melitta”, te i aigua mineral gratis.

•Ús d'equips de pesca i snorkelling (subjecte a disponibilitat).

•Coordinador del creuer de parla anglesa.

Serveis no inclosos:

•Serveis avant i post creuer (consultar)

•Begudes (excepte les esmentades anteriorment).

•Excursions.

•Propines per a la tripulació (11-13 € per passatger per dia).

•Despeses personals dels passatgers

•Wi-Fi (disponible amb càrrec).
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PREUS

Requisits
DNI en vigor. És necessari presentar una prova PCR negativa a
l’arribada a Grècia amb una antelació màxima de 72 hores. És
obligatori omplir un formulari on line 24 hores abans de la sortida a
través del següent ennlaç https://travel.gov.gr/#/ *** Els requisits
poden variar, consultar sempre en el moment de fer la reserva*.
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En cabina doble Des de 2.250€

Taxes portuàries 290€

Paquet vols i trasllats Des de 250€ aprox

Assegurança assistència i anul·lació força major 48€


