GRÈCIA
L’illa de Creta a la tardor
VIATGE EN GRUP - 8 DIES

 Per què proposem Creta?
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Dia 1 | BARCELONA O MADRID  HERAKLION
Sortida amb el vol regular destí Heraklion, Creta. Arribada a l'Aeroport Internacional Heraklion, on els rebrà el nostre
guia Jordi Alsina. Sopem plegats a la plaça de Skalani (no inclòs). Allotjament a l’hotel Marin Dream o similar.
Dia 2 | HERAKLION
PYRGOS
ETHIÀ
HERAKLION
Abans de marxar de la ciutat, visitarem el magnífic palau de Knossos, juntament amb Festos el millor exemple de la
civilització minoica Ens endinsem a la Creta interior. Fem una parada al monestir d’Agios Giorgios a Epanosifi i coneixem
el paper de la religió ortodoxa a Grècia. Un cop a Pyrgos, i acompanyats de la Sra. Aggeliki, descobrim com es conserva
i adapta la tradició de les catifes de llana. Farem una breu passejada per l’interior de l’illa, observem els camps
d’oliveres i coneixem l’important paper que l’agricultura encara té a Creta. Ens enfilem a la serra d'Asterousia i visitem el
petit poble d'Ethià, on dinem i podem contemplar tota la plana del Mesara. Tornada a Heraklion. El sopar és lliure.
Allotjament a l’hotel Marin Dream o similar.
Dia 3 | HERAKLION
Anem a conèixer el fabulós Museu d’Heraklion, reobert l’any 2014 i que compta amb la millor col·lecció d’art minoic del
món. Després del dinar, aprofitem per fer una visita pel centre històric d'Heraklion, on descobrim les seves majestuoses
muralles venecianes i el seu port. Allotjament a l’hotel Marin Dream o similar.
Dia 4 | HERAKLION
FESTOS
AGIOFARANGO
AGIA GALINI
Fem o comprem entrepans per al migdia, i tot seguit sortim per anar al recinte arqueològic de Festos, l’altra jaciment
arqueològic de referència de la civilització minoica. A continuació anem fins el començament de la gorja d’Agio Farago,
marc natural incomparable. La recorrerem a peu durant una hora, fins arribar a una platja única. Allà ens relaxem, dinem
i gaudim de la platja. De tornada a l’hotel ens aturem al monestir de Moni Odigitrias. Proposem sopar plegats a una
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Ens endinsarem a Creta amb l’objectiu de conèixer totes les particularitats que li atorguen una personalitat única. Amb
aquesta filosofia s'ha dissenyat un viatge pel centre i l’oest de Creta en una època ideal per visitar-la, i que busca
conèixer la història i el mite, la cultura minoica, el seu patrimoni, la seva història, la seva gent, els seus paisatges (des del
seu magnífic litoral fins a les aïllades comarques de l’interior i les muntanyes del sud), les tradicions més representatives,
la seva cultura, els seus pobles i, com no, la major part dels recintes i llocs històrics més destacats. I de manera molt
principal donarem atenció al coneixement real, directe i de primera mà de la gent, de la cultura popular i tradicional, dels
costums i de la gastronomia, i tot gràcies a trobades i visites moltes d’elles especials amb col·laboradors locals com ara
artesans, productors, pastors i comerciants, que ens permetran fer-nos una idea de primera mà de la realitat econòmica,
cultural i històrica de l’illa més emblemàtica de Grècia.

taverna a la plaça de Siva. Allotjament a l’hotel Astoria.
Dia 5 | AGIA GALINI
PREVELI
CHANIA
Fem o comprem entrepans per al migdia, i tot seguit ens desplaçem a la costa sud, en aquest cas en direcció al monestir
de Preveli, per gaudir tant del seu patrimoni com de la seva ubicació. Les vistes ens porten a un petit riu que desemboca
en una magnífica platja mediterrània. Allà passarem la resta del matí gaudint del mar, la platja i dinarem in situ.
Continuem trajecte fins a Chanià, ciutat-port de referència a Creta i on passarem les properes nits. Aquesta mateixa
tarda farem una primera passejada pels seus carrers, on veurem que conviuen les esglésies ortodoxes, amb els minarets
musulmans i una antiga sinagoga jueva. El sopar serà per lliure, i la zona del port est és perfecte per gaudir-lo al costat
del mar. Allotjament a l’hotel Kydon o similar.
Dia 6 | CHANIA
LLAC DE KOURNAS
RETHYMNO
Avui coneixem Rethymno, però abans aprofitarem per parar al llac de Kournas i gaudir d'un paisatge únic. Visitem la
ciutat pausadament, amb el seu port venecià i otomà, fem parada a la seva fortalesa, dinem per lliure, recorrem el casc
antic i degustem els seus famosos lukumades (bunyols). El sopar serà per lliure. Allotjament a l’hotel Achillion Palace o
similar.

Dia 8 | HERAKLION  BARCELONA O MADRID
A l’hora convinguda trasllat a l'aeroport. Vol de retorn. Arribada i FI DELS SERVEIS.
 PREU PER PERSONA 2021

SERVEIS DE TERRA:
Grup de 12 persones:
Grup de 11 a 10 persones:
Grup de 9 a 8 persones:
Grup de 7 a 6 persones:
Suplement habitació individual:

880€
970€
1.100€
1.275€
270€

Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte i recàrrecs turístics d’aterratge i d’embarcament o
desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al maig de 2021. En cap cas, es
revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS

INCLOU
• 8 nits d’hotel amb esmorzar en habitació doble.
• Guia acompanyant expert i resident set anys a Creta. Trilingüe grec-català-castellà.
• Desplaçaments i transports indicats en microbús. Xofer.
• Excursions, entrada a Knossos i museu d’Heraklion.
• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.500€
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant el covid-19
NO INCLOU
• Bitllet d’avió d’anada i tornada: : (Tarifes calculades en base a la companyia AEGEAN AIRLINES en classe L a
l’anada i Q a la tornada). Sortides Barcelona: 380€ (Maig’21). L’opció d’una altra companya o tipus de tarifa
comporta una variació del preu.
• Begudes.
• Propines.
• Taxes (city tax: 1,50 €/dia hotel 3* i 3 €/dia hotel 4*)
• Menjars no especificats.
• Tot el que no s'especifica en l'apartat anterior.
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Dia 7 | RETHYMNO
FODELE
HERAKLION
Després d'esmorzar ens dirigirem a la necròpolis minoica d'Armeni, per tal d'observar les seves impressionants tombes.
Després, camí de tornada a Heraklion farem parada a Fodele, poble originari de Dominikos Theotokopoulos «el Greco»,
on aprofitarem per dinar i visitar el seu entorn. Allotjament a l’hotel Marin Dream o similar.

 SORTIDES

2 d’octubre 2021 | Grup mínim 6 persones, màxim 12.
16 d’octubre 2021 | Grup mínim 6 persones, màxim 12.
 MÍNIM DE PERSONES

La realització d'aquest viatge requereix la participació d'un mínim de 6 persones. Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència té
dret a anul·lar el viatge a molt tard fins a 20 dies naturals abans de l'inici del viatge.
 EXPERT

Jordi Alzina. Antropòleg i escriptor del Maresme, enamorat de Grècia i de Creta en particular. Al país hel·lènic ha viscut
bona part dels darrers 10 anys, set d’ells a Creta. Ha publicat llibres (en “(A)ïllat: Històries d’un nàufrag a Creta” recull les
seves cròniques des de Creta) i col·labora en diferents mitjans de comunicació, on compagina el seu interès entorn de la
cultura popular, les reflexions al voltant de la Grècia més actual i la seva música.

Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que
considereu segons els vostres interessos.
L’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 2.000€ té un preu de 45€, la que cobreix fins a 3.000€ té un preu de 60€ i el
de fins a 4.000€ costa 75€. També posem a la vostra disposició assegurances de mort o invalidesa que us permetran
ampliar les cobertures per aquestes causes.
 CANCEL·LACIONS

El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels
serveis de viatge.
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR)
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informarnos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats.
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT
Per reservar una plaça s'ha d'efectuar un dipòsit del 40% per persona en el moment de la confirmació. El pagament
restant s'ha d'efectuar amb una antelació de 90 dies a la data de sortida. Si la reserva s'efectua després dels 90 dies
d'antelació a la data de sortida, s'haurà d'abonar el cost íntegre del viatge.
Si no es respecta el calendari de pagaments, l'empresa organitzadora podrà anul·lar la plaça i disposar d'ella.
 INFORMACIÓ PRÀCTICA

VISATS
No cal tramitar cap visat per visitar Grècia per als ciutadans amb nacionalitat espanyola. Es pot viatjar amb el DNI o
passaport en vigor.
VACUNES
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem una visita a la delegació de Sanitat Exterior. Per a més informació, consulteu
la següent pàgina web.
DIVISES
La moneda utilitzada és el Euro. En general, no hi ha problemes per pagar amb targeta de crèdit.
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 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES

CLIMA
El clima mediterrani de Grècia permet que es pugui viatjar al país durant tot l'any. Les temperatures càlides a l'estiu
disminueixen gràcies al vent Meltemi, i a l'hivern propicien un clima suau.
SEGURETAT
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors.
 PER SABER MÉS DE CRETA
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre que pots
Creta consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.
 CONDICIONS GENERALS

• Altaïr Viatges és un nom comercial d’ Orixà Viatges S.A. •

Les condicions generals es troben a la nostra web.
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