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Des de  

800 € 

 
GC 1881 

GRÈCIA 10 dies 

Grècia continental al complet 

Us presentem el bressol de la cultura mediterrània, l’emprenta de les civilitzacions, l’epicente de l’Imperi bizanti, els ressons del 

domini otomà. Una combinació fascinant de jaciments arqueològics, de simbologia i mitologia, de monestirs medievals i 

d’antics barris turcs, allà on occident es dona la mà amb els regust oriental en la música, els costums i la gastronomia. A la regió 

de Ioannina, descubrim la Grècia més autèntics al voltant de les muntanyes i les gorges de Vikos. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 

   

 

 

Dia 1 .- Arribada a Atenes.  

Dia 2 .- Visites a la ciutat: Acròpolsi, teatre de 

Dionisi, nou Museu de l’Acròpoli i Museu 

Arqueològic, Temple de Zeus, Àgora...Nit 

Dia 3 .- Recollida del vehicle trasllat a 

l’Argòlida: Corint, Micenes, Tirint, Epidaure. 

Nit a la bonica ciutat de Nauplia. 

Dia 4. Ruta cap a Olimpia. Visita i nit. 

Dia 5 .- Ruta a Delfos i del monestir d’Ossíos 

Loukas. Nit. 

Dia 6 .- Ruta a Meteora. Exploració dels 

monestirs i nit. 

Dia 7.- Resta de monestirs i ruta a Ioannina. 

De cami visita de Metsovo. Nit. 

Dia 8.- Des d’Ioannina excursió a les gorges 

de Vikos i els pobles de muntanya. Nit. 

 Dia 9 .- Dia per explorar Ioannina, el seu 

barri otomà i mesquita, el llac i els voltants: 

coves de Perama, teatre de Dodoma. Nit. 

 Dia 10 .- Ruta a Atenes i retorn a Barcelona. 

Possible nit a Atenes abans del vol. 

Preus i condicions 

 
 

Inclou: cotxe de lloguer per als dies indicats + allotjament 2/3 estr.+ dossier 

de ruta (què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes etc ..) + 

gestions Ulisses viatges. 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 

complementar aquest viatge). 

 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies a gust del viatger 
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El Partenó, Atenes Congost de Vikos 

 

 

Delfos Monestirs de Meteora 
  

Teatre d’Epidaure Poble de Nafplio 
 


