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  VIATGE a MACEDÒNIA, GRÈCIA  
-  Setmana Santa - 

·Del dissabte 13 al diumenge 21 d’abril del 2019· 
 

 DISSABTE  · 13 ·  BARCELONA – ATENES – TESSALÒNICA   
 

 Matí: a les 8.45 h sortida i trasllat des del Pg. de Gràcia/Gran Via de les Corts 
Catalanes, cantonada edifici GENERALI, fins a l’aeroport de BARCELONA - T1. 

 Sortida: a les 11.50 h amb el vol A3 711 de la companyia AEGEAN AIR.  
 Arribada: a les 15.40 h a l’aeroport d'ATENES (ATH).  
 Sortida: a les 17.35 h amb el vol A3 7122 de la companyia AEGEAN AIR.  
 Arribada: a les 18.30 h a l’aeroport de TESSALÒNICA (SKG).  
 Tot seguit:trasllat a l'hotel per sopar i l'allotjament. 
 Allotjament:a l’HOTEL HOLIDAY INN 5* de TESSALÒNICA. 

 
 DIUMENGE · 14 ·   TESSALÒNICA –  PEL·LA –  ÈDESSA – TESSALÒNICA  

 
 Matí: sortida amb destinació a la ciutat de PEL·LA, antiga capital del Regne de 

Macedònia fundada per Arquelau a finals del s.V aC, on van néixer Filip II de 
Macedònia i el seu fill Alexandre el Gran, educat pel gran Aristòtil, qui va ser un altre 
hoste il·lustre d'aquesta ciutat. Durant aquests anys de gran auge i esplendor PEL·LA 
va ser un centre de cultura famós arreu i una seu per a la majoria d'artistes destacats 
d'aquella època, com ara Eurípides, que va estrenar-hi una de les seves millors obres 
de teatre, com també el gran  pintor Apel·les. L'art del mosaic va tenir també la seva 
seu en aquesta ciutat i l'any 1956, durant unes excavacions arqueològiques, van sortir a 
la llum paviments de cases fets de mosaic amb escenes mitològiques, en la majoria 
dels casos. 

 Dinar: típic a la regió de NAOUSA, famosa per la producció de vins. 
 Tarda:continuarem el nostre camí fins a arribar a ÈDESSA, la ciutat de les cascades, 

on visitarem el centre històric i ens aproparem al Parc de les Cascades per tal de fer-
hi un petit passeig fins a arribar a veure el Salt Karanos, una cascada de 70 metres 
d'alçada de gran espectacularitat i bellesa.  

 Allotj./sopar:  a l’ a l’HOTEL HOLIDAY INN 5* de TESSALÒNICA. 
 

 DILLUNS  · 15 ·   TESSALÒNICA  – METSOVO – IOANNINA 
   

 Matí:  agafarem la famosa autopista de muntanya que connecta TESSALÒNICA amb 
la ciutat costanera d'IGUMENITSA, en direcció a l'antic EPIR, una regió històrica 
situada al nord-oest de Grècia i sud d'Albània. La primera parada la farem a 
METSOVO, on visitarem el centre del poble, l'Església de Santa Parasceve del s. XIV 
i el Museu Etnogràfic. Aquest indret és el més famós dels pobles muntanyencs de la 
serralada del PINDOS i un centre important per a la pràctica de l'esquí. 
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 Dinar: en un restaurant de la ciutat de METSOVO.  
 Tarda:seguirem fent ruta en destinació a la ciutat de IOANNINA, capital de l'EPIR, 

on visitarem el casc històric, la ciutadella, construïda per l'emperador bizantí Justinià 
al s. VI i que es va convertir en el centre del govern d'Ali Pacha, un dels personatges 
més interessants de la història de l'imperi otomà. 

 Allotj.:/sopar:  a l’HOTEL GRAND SARAI de IOÀNNINA. 
 

 DIMARTS  · 16 ·   IOANNINA – ILLA de CORFÚ 
 

 Matí:  avui deixarem la Grècia Continental per passar un dia i una nit en una de les 
illes més septentrionals i famoses de Grècia, de les situades a la mar Jònica. Sortirem 
cap al port d'IGUMENITSA per tal d'embarcar en un vaixell i creuar l'estret de 
CORFÚ fins a arribar a l'illa i a la ciutat que duu el mateix nom. Un cop allí ens 
desplaçarem fins al Palau d'Aquil·les, construït pel gaudi estiuenc d'Elisabet de 
Baviera, emperadriu d'Àustria i reina d'Hongria, més coneguda com a Sissí, situat en 
un turó d'uns 145 m sobre el nivell del mar als afores de la ciutat amb unes 
espectaculars vistes al mar Adriàtic i envoltat de jardins coronats per l'estàtua 
d'Aquil·les. Aquest palau fou dissenyat per l'arquitecte italià Raffaele Caritto i té com a 
motiu central Aquil·les i la mitologia grega.  

 Dinar: en un restaurant de l'illa de CORFÚ.  
 Tarda: visitarem l'encantadora ciutat amb els seus carrers estrets, l'Església de Sant 

Spiridon, la plaça Llistó, la gran fortalesa i el mercat. 
 Allotj.:/sopar:  a l’HOTEL DIVANI 4* de CORFÚ. 

 
 

 DIMECRES   · 17  ·  ILLA de CORFÚ – Els METEORS 
 

 Matí: després d’esmorzar, anirem cap al port per tal d’embarcar, de nou, al vaixell i 
fer la travessa fins al port d’IGUMENITSA i, després de gaudir de les belles vistes de 
l’estret, reprendrem el nostre viatge per la Grècia del Nord fins a arribar als 
METEORS, un lloc molt especial i de gran bellesa i, sens dubte, una de les vistes més 
espectaculars que tindrem en aquest viatge, ja que es tracta de diversos i importants 
monestirs ortodoxos construïts sobre roques, particularitat per la qual des de fa anys 
formen part del Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO.   

 Dinar: en ruta. 
 Tarda:visitarem dos monestirs, un d’homes i un altre de dones, i anirem parant en 

diversos indrets on podrem gaudir des de diferents perspectives d’aquest 
impressionants paisatges de relleus rocallosos. 

 Allotj./sopar:  a l’HOTEL AMALIA 4*  de KALAMBAKA, situat al peu de les roques 
dels Meteors. 
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 DIJOUS   ·  18  ·   METEORS – LITOCHORO – VERGINA – TESSALÒNICA  
 

 Matí: sortida cap a la regió del nord-est, on es troba LITOCHORO, el poble que està 
al peu de l’OLIMP, la muntanya sagrada de Grècia i la més alta del país (2917m), 
situada entre les regions de Tessàlia i Macedònia, prop de la mar Egea. 
Segons la mitologia grega, hi ha situat l’imperi dels déus i dels herois, que vivien aquí 
immortals sota el govern del sobirà Zeus. Coneixerem el poble i gaudirem del seu 
entorn. 

 Dinar: en un restaurant d'aquesta petita població de LITOCHORO. 
 Tarda:farem camí cap a la petita població de VERGINA, famosa des de l'any  1977, 

quan va tenir lloc el gran descobriment de la tomba de Filip II que, sens dubte, va 
demostrar que la primera capital de Macedònia antiga s'identificarà precisament amb 
VERGINA. Aquest complex funerari datat el s. IV aC alberga les restes de membres 
de la família reial de la dinastia dels Argéadas, i representen les restes 
arqueològiques més importants de Grècia. Situades entre els pobles de PALATITSIA i 
VERGINA, s'estenen a més d'un quilòmetre quadrat i inclouen més de tres-cents 
monticles.  Al bell mig  de la necròpolis s'hi accedeix de manera fàcil i es pot baixar 
fins a les mateixes portes de les tombes des del museu on es mostren moltes peces 
trobades en les tombes. Aquesta zona arqueològica d'EGAS o AIGAI, l'actual 
VERGINA, ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.   

 Allotj./sopar: a l’HOTEL HOLIDAY INN 5* de TESSALÒNICA. 
 

 DIVENDRES   · 19 ·     TESSALÒNICA – FILIPOS – KAVALA – ANFIPOLIS – 
    TESSALÒNICA. 

 
 Matí: sortida en destinació a l’est de TESSALÒNICA, fins a arribar a FILIPOS, 

antiga ciutat fundada per Filip II. Allí visitarem les impressionants ruïnes del que va 
ser la pròspera ciutat de FILIPOS, dividida en dues parts pel carrer principal Kavala-
Drama i que en l’antiguitat era una extensió de la Via Egnatia. El lloc pren nom de 
Filip II de Macedònia, pare d’Alexandre el Gran, qui el 356 aC el pren dels tracis. No 
obstant això, les restes que veurem en l’actualitat principalment són de l’època 
romana. La part més famosa d’aquest indret consisteix en la ruïna de la presó, lloc on 
es creu que l’apòstol Sant Pau va ser empresonat durant les seves primeres 
peregrinacions al continent europeu l’any 49 (aproximadament). També hi ha un teatre 
de grans dimensions que data de l’època de Filip II.   

 Dinar: en un restaurant de la ciutat costanera de KAVALA.  
 Tarda:visitarem els llocs més rellevants de KAVALA, una pintoresca població 

marinera amb molts vestigis del passat com són: les antigues muralles, el castell 
bizantí, el Kamares, l’aqüeducte erigit per Suleiman el Magnífic al s. XVI, la casa de 
Mehmet Alí s. XVIII i  l’Imaret, un edifici turc. 

 Allotj./sopar: a l’HOTEL HOLIDAY INN 5* de TESSALÒNICA. 
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 DISSBATE  · 20 · TESSALÒNICA – OURANOPOLIS – CREUER pels voltants de   
   la  MUNTANYA d' ATHOS – ESTAGIRA – TESSALÒNICA 

 
 Matí:  sortida amb destinació al port de OURANOPOLIS, on pujarem en una petita 

embarcació per tal de fer un petit creuer al voltant de la muntanya d'ATHOS, una 
península que té 20 monestirs i és el centre espiritual de l'Església Ortodoxa Grega. A 
més a més, és un lloc salvatge i misteriós amb accés molt restringit, on només poden 
entrar els religiosos i algunes persones amb permís especial dels religiosos 
ortodoxos. Segons la història, és un lloc únic a causa dels més de 1000 anys 
d'existència i on mai hi han tingut accés les dones ni cap animal del sexe femení. 
Nosaltres tindrem el goig de poder contemplar aquesta mística i misteriosa muntanya, 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i els seus monestirs des de la 
nostra embarcació. 

 Dinar: en un restaurant del  poble de OURANOPOLIS. 
 Tarda:continuarem el nostre periple fins arribar  ESTAGIRA, l’antiga ciutat on va 

néixer Aristòtil i on rebé les primeres ensenyances de Plató, on més tard hi fundà 
l’escola on va ensenyar, entre d’altres, Alexandre el Gran. Fundada l’any 655 aC pels 
colons d’Andro, i més tard, el 480 aC, ocupada per Xerxes I de Pèrsia. També estigué 
unida a la lliga de Delos, liderada per Atenes, però en va sortir l’any 424 aC. Com a 
resultat, el demagog Cleó, un cap polític atenenc, la va assetjar el 422 aC, però no va 
arribar a aconseguir apoderar-se de la ciutat. Finalment, és a l’any 348 aC que Filip II 
de Macedònia ocupa i destrueix la ciutat, però la va reconstruir més tard en agraïment 
als serveis que Aristòtil va donar al seu fill, el futur Alexandre el Gran. En aquesta 
època es van construir noves infraestructures, incloent un santuari dedicat a Deméter, 
un aqüeducte i diversos edificis.  

 Allotj./sopar: a l’HOTEL HOLIDAY INN 5* de TESSALÒNICA. 
 

 DIUMENGE  · 21 · TESSALÒNICA – ATENES – BARCELONA 
 

 Matí: visita a la ciutat de TESSALÒNICA, situada al centre del golf de Termaic, a 
l'est de la desembocadura del riu Axiós, va ser fundada el 315 aC per Cassandre, prop 
de l’antiga Thérme, per honorar la seva muller Tessalònica, germana d’Alexandre el 
Gran. Fou el port militar per antonomàsia de Macedònia i, després de la conquesta 
romana, un centre comercial i de comunicacions per on hi passava la famosa 
via Egnatia, eix d’unió entre l’Orient i l’Occident.  Actualment, ha prosseguit el seu 
desenvolupament i és la seu del govern semiautonòmic de la Grècia del Nord, 
Macedònia i Tràcia. Conserva vestigis arquitectònics importants de diferents èpoques. 

 Dinar:  en un restaurant de la ciutat de TESSALÒNICA. 
 Després de dinar:    trasllat a l'aeroport de TESSALÒNICA (SKG). 
 Sortida:  a les 20.55 h amb el vol A3 7127 de la companyia AEGEAN AIR.   
 Arribada:  a les 21.45 h a l’aeroport d'Elefthérios Venizelos ATENES (ATH).  
 Sortida: a les 22.30 h amb el vol A3 712 de la companyia AEGEAN AIR. 
 Arribada: a les 00.40 h a l’aeroport de BARCELONA - T1. 
 Tot seguit: trasllat amb autocar fins al Pg. de Gràcia/Gran Via Corts Catalanes. 
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PREU:1.875 €  per persona en habitació doble  - Suplement individual:  375 € 
Per a inscripcions: Tel. 93-241.41.42  de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h. 

Divendres de 9.00 a 15.00 h. Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 
1r TERMINI: PREINSCRIPCIÓ i PAGA i SENYAL: DIJOUS 17 de GENER -  850 € 

2n i ÚLTIM PAGAMENT: DIJOUS 7 de MARÇ 
CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 

 
 EL PREU INCLOU: 
 Trasllat amb autocar d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona.  
 Bitllets d’anada i tornada amb AVIÓ: Cia. AEGEAN AIR.  
 Allotjaments en règim de mitja pensió als diferents hotels durant tot el recorregut.  
 Dietes fora dels hotels. 
 Refrescos, aigua, cervesa i cafè o infusions, per dinar i sopar.  
 Autocar convencional durant tot el recorregut.  
 Entrades a museus i recintes històrics de pagament.  
 Petites navegacions en vaixell per l'estret de CORFÚ i els entorns de la muntanya d'ATHOS. 
 Guia professional de turisme de parla hispana.  
 Propines guia i xofer.  
 Guia acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona.  
 Assegurança d’assistència i anul·lació.  
 EL PREU NO INCLOU:  
 Qualsevol cosa no especificada.   

__________________________________________________________________________________________ 


