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Sortida: 6 de setembre de 2020
(8 díes / 7 nits) – CREUER -

Serveis inclosos

Gaudeix còmodament sense fer ni desfer maletes dels principals

atractius de la República Hel·lènica i la seva apassionant barreja

de cultures.

A bord de l'increïble vaixell Horizon, amb El Pireo com a port d'inici

i fi, visitaràs la ciutat Xipriota de Limasol, així com Haifa i Asdod,

dos belles destinacions israelianes. Al costat d'elles, l'última

escala tindrà lloc a l'illa grega de Patmos, un racó privilegiat del

Dodecaneso. Sense oblidar la visita final a Atenes.

¿Per què t'encantarà??

• Gaudeix d'una gastronomia gourmet i selecta navegant

entre cultures Mil·lenàries.

• Tot Inclòs a bord i tripulació de parla hispana durant tot el

Creuer.

• Religió, Arquitectura, Paisatge i Cultures fusionades en

un únic i inigualable creuer.

• Creuer de 8 dies (7 nits) des del Pireo (Atenes)

• Vol amb sortida des de Barcelona /  Madrid

• Règim de tot inclòs durant el creuer a bord.

• Grup especial amb guia acompanyant des de l'origen

fins al final del viatge.

• Trasllats d'entrada i sortida Aeroport - Port – Aeroport

• Ús de totes les instal·lacions del vaixell: piscines, 

gandules, tovalloles, discoteca, etc.

• Espectacles totes les nits al teatre

• Assegurança d'Assistència durant el viatge. Més

informació a:

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb Servitravel les 

connexions des de les diferents zones d'origen, així

com la contractació d'una assegurança de 

cancel·lació per 45 €

• Propines (77 €)

• Taxes Embarcament (230 €)

• Visites seleccionades opcionals.

• Tot allò no especificat en l'apartat anterior

1.130 €Preu Family Sénior:

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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BARCELONA / MADRID – PIREO (Atenes)

Presentació a l'aeroport de Barcelona / Madrid, trobada amb el nostre guia acompanyant. Reunió de

grup per sortir en direcció Atenes. A la nostra arribada, trasllat des de l'aeroport al Port i

embarcament al creuer.

No hi ha res millor per començar el viatge com caminar pels barris del Pireo per gaudir de la

diversitat cultural de la què gaudeix aquesta ciutat, com el prestigiós turó de Kastella, amb els seus

edificis neoclàssics; els ports de Mikrolimano i Zea, on atraquen iots i creuers de luxe; i altres llocs

destacats del Pireo, com el pintoresc barri de Kaminia.

DIA

1

NAVEGACIÓ

Durant aquest dia de navegació pots gaudir de tots els serveis a bord de l'increïble vaixell Horizon

per relaxar-te al Spa amb un massatge, navegar per internet, practicar algun dels esports al teu

abast o visitar el gimnàs, tombar-te al sol a coberta gaudint de la teva beguda preferida, jugar al

casino o gaudir de les diferents opcions que disposaràs durant tot el creuer.

DIA

2

LIMASOL

Arribada a Limasol, una bella ciutat costanera situada al sud de Xipre, reconeguda com la metròpoli

més gran de tota l'illa després de Nicòsia, la seva capital. Històricament, aquest territori va sorgir en

el lloc exacte en el qual es trobaven dues ciutats antigues, Amathus i Kourion.

Com Opcional hem seleccionat expressament per al grup la visita al recinte de Kourion i al

santuari d'Apol·lo. Kourion, el magnífic teatre greco romà de Curio de segle II a. C. on s'asseien

2,000 espectadors per gaudir dels jocs de gladiadors. Totalment restaurat avui, s'utilitza cada estiu

per representar obres musicals i teatrals. Després visitaràs la Casa de Eustolios amb els seus

impressionants terres de mosaic del segle V, un complex únic de banys termals. A poca distància

visitaràs el Santuari d'Apol·lo amb les seves impressionants columnes corínties, dedicat al déu del

bosc i protector de Curio. Al tornar a Limasol, disposaràs de temps lliure per visitar la part antiga de

la ciutat i passejar per les botigues locals.

DIA

3

Barcelona / Madrid Pireo (Atenes)

Navegació Navegació

Limasol NavegacióKourion & Santuario de Apolo
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HAIFA

Arribada a Haifa, una de les ciutats més grans d'Israel i un dels seus principals centres turístics.

Àmplia oferta cultural, moderns centres comercials i magnífics entorns naturals. Les seves platges

han estat premiades i reconegudes com les més ben cuidades i més belles de la costa israeliana.

Com Opcional farem la Visita a la Terra de Jesús. Creuaràs Galilea per arribar a Natzaret, on

podràs admirar la Basílica de l'Anunciació. Després creuarem Canaan fins al Mar de Galilea. La

següent parada serà Yardenit, lloc en el que abandona el mar de Galilea, per gaudir de l'atmosfera

sagrada dels llocs on Jesús va ser batejat segons la tradició cristiana. Dinarem a Tiberíades, l'única

ciutat a la vora de l'estany. Continuarem cap a Tabgha, i l'última parada serà la Muntanya de les

Benaurances, on es creu que Jesús va pronunciar el Sermó de la muntanya.

DIA

4

ASDOD

Asdod és la sisena ciutat més gran d'Israel. La seva composició territorial actual es troba sobre

l'espai que va ser ocupat, en el passat, per dues importants ciutats bessones, que es trobaven

unides per estrets vincles històrics i culturals.

Especial pel grup hem preparat com a opcional la visita a Jerusalem i Betlem. Gaudirem de les

impressionants vistes des de la Muntanya de les Oliveres sobre la ciutat vella de Jerusalem.

Arribarem a Betlem per visitar la famosa Basílica de la Nativitat, lloc de naixement de Jesús.

Després de dinar, farem una excursió a peu recorrent els llocs de culte més apreciats de Jerusalem

com la Via Dolorosa, l'Església de el Sant Sepulcre i el Mur de les Lamentacions.

DIA

5

NAVEGACIÓ

Durant aquest dia de navegació pots gaudir de tots els serveis a bord de l'increïble vaixell
Horizon per relaxar-te al Spa amb un massatge, navegar per internet, practicar algún dels
esports al teu abast o visitar el gimnàs, tombar-te al sol a coberta gaudint de la teva
beguda favorita, jugar al casino o gaudir de les diferents opcions que disposaràs durant tot
el creuer.

DIA

6

Haifa NavegacióTerra de Jesús

Asdod NavegacióJerusalem & Betlem

Navegació Navegació
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PATMOS

Fer turisme a Patmos és sinònim de contemplar alguns dels més bells paisatges de Grècia.

Pertanyent a l'arxipèlag de Dodecanès, es tracta d'una de les Illes Gregues més petites de totes les

que es troben situades al mar Egeu. El paisatge de Patmos destaca per sobre d'altres illes properes

per la seva singular barreja de tons rogencs i verds.

Com opcional hem seleccionat una excursió especialment preparada perquè no et perdis cap

dels llocs més emblemàtics de l'illa de Patmos. Des del port de Skala, anirem fins a la cova on Sant

Joan va dictar al seu escrivà les visions que conformen l'Apocalipsi, l'últim dels llibres del Nou

Testament. Així mateix, també veurem el lloc on precisament l'escrivà va prendre nota de tot el que li

dictava el deixeble estimat, un espai on l'apòstol pregava i feia servir com coixí natural. A

continuació, agafarem un autobús per visitar Chora, la capital de Patmos. Allà es troba el Monestir

de Sant Joan i la Casa Museu de Simantiri. T’impressionarà el fascinant monestir construït a

l'interior dels murs d'una enorme fortificació. En la seva capella principal hi ha unes icones

fantàstiques, a més de sòls de marbre i grans frescos. No faltarà a la visita al museu del monestir,

ple de fastuoses peces d'art.

DIA

7

PIREO (Atenes) – BARCELONA / MADRID

Arribada a Pireo, i per aquest últim dia de viatge hem preparat com a opcional una Visita 

Panoràmica de la ciutat d'Atenes i la seva Acròpolis.

Amb aquesta excursió volem que el teu somni es converteixi en realitat. A part d'admirar alguns dels

llocs més importants de la capital grega, com la plaça Síntagma (plaça de la Constitució), el 

Monument al soldat desconegut, el Temple de Zeus, el Palau Reial i l'antic Estadi Olímpic, no 

podem oblidar-nos de la inigualable Acròpolis. Tindràs al teu abast el famós pòrtic de les 

Cariàtides, situat a la part més sagrada de l'Acròpolis. I, per descomptat, la figura de l'imponent

Partenó, possiblement el temple més famós i fotografiat del món.

Un cop finalitzada la visita ens traslladarem a l’aeroport per pendre el vol de retorn a Barcelona / 

Madrid.

DIA

8

Asdod NavegaciónPatmos

Pireo (Atenes) Barcelona / Madrid
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Organización técnica y formalización de reservas: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank es ajena a los términos y condiciones de esta promoción, y 
en las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, limitándose a facilitar el acceso a las mismas. Para cualquier información, consulta o reclamación 
relacionada con la promoción, llame al 900 89 77 77 (ServiTravel calle Balmes, 89 Barcelona. CIF: B63913586).

ITINERARI

Dia Port Arribada Sortida

6 setembre 2020 Pireo (Atenes) - 20:00

7 setembre 2020 Navegació

8 setembre 2020 Limasol 09:00 18:00

9 setembre 2020 Haifa 07:00 20:00

10 setembre 2020 Ashdod 07:00 20:00

11 setembre 2020 Navegació

12 setembre 2020 Patmos 08:00 17:30

13 setembre 2020 Pireo (Atenes) 08:00 --

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persona. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la

possible cancel·lació de la sortida o la possibilitat de mantenir els efectes d'un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la

sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment de l'pagament efectiu de la mateixa. Dins de les 48 hores següents

l'Organitzador contactarà amb el contractant.

• És obligatori disposar de passaport en vigor amb una caducitat de, al menys, 6 mesos.

• En el supòsit de contractació de serveis addicionals no inclosos en el preu, aquests serveis es facturaran amb posterioritat a produir-se el

pagament efectiu de la mateixa i per separat, d'acord amb les tarifes vigents en el moment de la contractació.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb Servitravel.

(*) El preu editat correspon a la següent categoria: Cabina Doble Interior (IC).

Consulteu suplement per cabines de categoria superior.

VOLS

Data Desde Destí Nº Vol H. Sortida H. Arribada

10/05/2020 Barcelona Atenes 10:20 14:15

17/05/2020 Atenas Barcelona 14:55 17:05

6/9/2020 Madrid Atenas IBS 9702 7:40 12:15

13/9/2020 Atenas Madrid IBS 9703 13:05 15:55


