
    

La primera parada de la nostra ruta 

turística serà Atenes, on passarem dos 

dies per visitar els racons més 

característics de la zona. Un lloc proper al 

nostre hotel és el barri de Placa i la zona 

de Monastiraqui. Val la pena dedicar un 

temps a passejar pels seus carrers estrets 

i pintorescos, les seves escales i places 

petites, visitar les seves botigues i menjar 
en alguna de les tavernes a l'aire lliure. 

Però sens dubte podreu gaudir de la visita 

a l'Acròpolis i el Partenó, arribar fins al 
Parlament i la plaça Sintagma i allà veure 

el canvi de guàrdia.  

Imatge de l'Acròpoli Atenesa  

Està situada sobre 

un turó a uns 165 

metres per sobre 

del nivell de la 

ciutat. També és 

coneguda com 

Cecròpia en honor 

del llegendari 

home serp, 

Cècrops, rei d'Atenes.  

Un dels llocs visitats amb els nostres serveis serà, 

al Peloponnès, l'istme de Corint, un braç de terra 

d'uns 6 km d'amplada que uneix la península del 

Peloponnès amb la Grècia central. Actualment 

està tallat pel canal 

de Corint, el qual 

visitarem.             

ImatgeTeatre 

Epidaure 

Al llarg del recorregut de la visita del Peloponnès, 

així com el jaciment arqueològic de Micenes, el 

teatre d'Epidaure, edificat 

al segle IV aC per a acollir 

els Asclépeia, concurs en 

honor al déu metge 

Asclepi.           

És l'amfiteatre més gran 

de Grècia i de millor 
acústica en un entorn de 

bosc mediterrani i 

d'increïble localització. 

 

Estàtua D'Asclepi, déu de la medicina 

Seguint la nostra ruta, també visitarem el 

Santurari d'Asclepi, el qual va ser fundat l'any 

418 aC i situat en la part nord-oest del Teatre de 

Dionís a l'acròpoli d'Atenes. 

L'itinerari pel món hel�lènic ens portarà, a més 

d'enriquir-nos culturalment, a conèixer la gent 

d'aquest acollidor país i també de molts serveis, 

així com, restaurants, del lloguer de velers per 

visionar les increïbles illes, etc. La visita pels 

jaciments arqueològics estarà guiada amb un 

professional de la cultura grega de parla 

catalana. 

Visitarem 

Olímpia, la ciutat 

de l'origen dels 
jocs olímpics, 

que avui en dia 

encara perduren i 
ja formen part de 

la cultura 

universal. Més 

tard visitarem el Mont Parnàs a la Grècia 

continental on trobarem l'Oracle i el Santuari 

d'Apol�lo de Delfos. A Delfos, visitarem la 

residència d'Apol�lo. 

Considerat el melic del món ja que van coincidir 

les dues àguiles que va deixar anar Zeus des dels 

dos extrems del món. D'una banda famós pel seu 

Oracle i pels seus jocs 

Panhel�lènics.                                               

Esfinx de Naxos 

Al Museu de Delfos 

contemplarem el 

Buleuteri, la columna 

i l'esfinx de Naxos, el 

seu teatre, el seu 

estadi i el famosíssim 

Temple d'Apol�lo, els frontons del temple, les 

nombroses troballes i frisos, dues de les més 

belles escultures del santuari d'Apol�lo, com són 

les de Antinous i la del 

Auriga de Delfos, i un llarg 

etcètera de meravelles .  

         Àuriga de Delfos 

Una de les meravelles 

visitades en el nostre 

itinerari per la cultura grega 

és visitar el cap Súnion, 

famós 

pel 

seu temple dedicat al déu 

Posidó, però més encara 

per les seves espectaculars 

postes de sol. 

Cap Súnion 
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Des de 

l'hotel,un 

dels més 

sofisticats 

d'Atenes, 

podrà anar 

a peu fins al 

museu 

arqueològic 

nacional i l'Acròpolis ,ja que hem escollit un 

dels hotels amb més bona situació.    

 

Es tracta d'un hotel d'exel····lent qualitat i                          

d'ubicació ideal, situat al carrer principal 

d'Olímpia, a un barri tranquil a 3 metres del 

jaciment arqueològic i del museu. 

 

 

 

 

 

Hotel íntim en una bona 

zona. Es troba a 500 

metres de l'antiga Delfos. 

Serveis de qualitat com 

en tots els hotels 

proposats per l'agència. 

Aquest us semblarà 

acollidor i tindreu la 

sensació d'estar a casa 

vostra. 

                    MAPA DE GRÈCIA 
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Oferta 

turística per 

Atenes i la 

Grècia 

clàssica 

 


