
             

 

SETMANA SANTA 2004 

ARAC (Cultural Travel Association) PROPOSA 

VIATGE A GRÈCIA 

(D’ATENES A TESSALÒNICA-DEL MÓN CLÀSSIC A L’ERA CRISTIANA) 

Sota els auspicis de la Societat Catalana de Geografia 

 
 
 
 Grècia és un país muntanyós. La carena del Pindos, a la part  més 

meridional de la península balcànica, n’és la seva espina dorsal. 
Continuació de les serralades dinàriques, el Pindos segueix la direcció 
NW-SE des de la frontera albanesa fins al golf de Corint. Després 
encara es perllonga en les muntanyes del Peloponès, i fins i tot en l’illa de 
Creta (mont Ida: 2458 m). 
A l’est del Pindos trobem les úniques planes una mica grans i els terrenys 
agrícoles més rics i fèrtils: la Tessàlia, la Macedònia i la Tràcia.  

 
 D’altra banda, a Grècia, la mar és present a tot arreu. La mar Jònica i la 

mar Egea. Costa retallada, badies molt profundes, promontoris, platges, 
nombroses petites cales... El litoral grec pràcticament no té marees i 
l’aigua es transparent i blava, tranquil.la, sense corrents importants... 

 
 Així, per tant, enlloc com a Grècia es pot interpretar (i ens pot seduir) el 

magnífic contrast, la perfecta simbiosi entre la muntanya i la mar. 
 
 Els pobles indoeuropeus que varen poblar aquest territori que ara en 

diem Grècia -migracions (invasions?) durant el neolític i sobretot l’edat 
del bronze- han marcat tota la història de les civilitzacions. Aquí va 
néixer el pensament racional, la filosofia i la ciència; i l’home grec, curiós 
i lliure, en el seu esforç per conèixer i explicar l’univers, va crear els 
diferents gèneres literaris i l’art en totes les seves manifestacions més 
poètiques. Aquí també va néixer la democràcia, sistema polític que va 
encetar una nova era per la humanitat. I quan la religió cristiana hi va 
esdevenir oficial, aleshores va començar un nou període de la història 
que arriba encara fins avui dia i que, des del Mediterrani, ha tingut 
influència definitiva en tot el pensament universal.  

 
 A la primavera d’enguany, el nostre viatge -geografia turística-pretén 

resseguir, no el típic circuit del Peleponès, sinó la Grècia continental, 
molt menys coneguda, i especialment les regions de Tessàlia i Macedònia, 
a l’entorn de la muntanya de l’Olimp, la més alta del país (2918 m). També 
veurem una part de la costa de la mar Egea. 

 
 Des d’Atenes fins a Tessalònica... del món clàssic a l’era cristiana  
                                                                                              



                                                                                                                                       
                                                                                                                                                         
 
 
ITINERARI: del 03 al 11 d’Abril de 2004 
 

DIA 1.- BCN (avió) -  ATENES 

Transport de l’aeroport a Atenes. Dormir a l’hotel d’Atenes. 
 
DIA 2.- ATENES - KAMENA VURLA 
Visita d’Eleusis. Dinar lliure. 
Ruta a Kamena Vurla, vora la mar Egea, a tocar el pas de les Termòpiles. 
Sopar i dormir a l’hotel de Kamena Vurla. 
 
DIA 3.- KAMENA VURLA-TESSALÒNICA 
Excursió en bus a la muntanya de l’Olimp, fins al primer refugi.  
Dinar lliure. 
Visita de Dion, la ciutat sagrada dels macedonis. 
Sopar i dormir a l’hotel de Tessalònica. 
 
DIA 4.- TESSALÒNICA 
Excursió en barca vorejant el mont Athos, situat a la península  de la 
Calcídica i centre espirirtual de l’ortodòxia cristiana.  
Dinar lliure. 
Visita de Santa Sofia de Tessalònica.  
Sopar i dormir a l’hotel de Tessalònica.  
 
DIA 5.- TESSALÒNICA-KALAMBAKA 
Visita de Pel.la, l’antigua capital macedònia.  
Visita de la tomba de Filip, el pare d’Alexandre, a Vergina ( Aigai). 
Dinar lliure. A la tarda, camí cap als Meteors a la regió de laTessàlia.  
Sopar i dormir a l’hotel de Kalambaka. 
 
DIA 6.- KALAMBAKA-DELFOS 
Visita d’un parell de monestirs ortodoxos dels Meteors. 
Dinar lliure. 
Ruta a Delfos, als peus del mont Parnàs i en el golf de Corint.  
Sopar i dormir a l’hotel de Delfos. 
 
DIA 7.- DELFOS-ATENES 
Visita de Delfos. Dinar lliure. 
Posta de sol al cap Súnion, a la punta més meridional de l’Àtica. 
Sopar al restaurant i dormir a l’hotel d’Atenes. 
 
DIA 8.-.ATENES 
Visita de l’Acròpolis d’Atenes.                                                                    
Dinar, tarda i sopar, lliures.                                                                       
Dormir a l’hotel d’Atenes 
 
DIA 9.- ATENES (avió)-BCN                                                                    
A l’hora convinguda trasllat a l’aeroport i vol de retorn a Barcelona. 
 
 



                                                                                                                    
                                                                                                                        
 
PREU: 
 

1.320 euros per persona en habitació doble. 

200 euros suplement habitació individual 

Grup mínim: 15 persones. Grup màxim: 35 persones. 

Inscripcions abans del dia 20 DE FEBRER. 

Inscripció: 500 €, la resta abans del 05 de Març. 

 Despeses d’anul.lació: fins a trenta dies abans de la sortida: 20%, 15 dies abans: 

50%, 2 dies 

Abans: 80%  i la no presentació: 100% (Assegurança opcional d’anul.ació: 47 Euros) 

 

 

INCLOU: 

 Vols BCN-ATENES-BCN 

 Transport aeroport-hotel-aeroport 

 Autocar pel circuit i guia oficial. 

 Allotjament en hotels de 3 estrelles (4 estrelles a Tessalònica) en règim 

de mitja pensió, excepte a Atenes, que serà allotjament i desdejuni. 

 Entrades als recintes arqueològics. 

 Excursió en barca (2/3 hores) vorejant el mont Athos. 

 Guia acompanyant d’Arac: Pere Andreu. 

 Assegurança de viatge. 

 

NO INCLOU: 

 Taxes aèries, extres i begudes als hotels (inclosa l’aigua), dinars al 

migdia, i res no especificat a l’apartat anterior. 

 

INFORMACIÓ: 

ARAC OTGC 394 

CULTURAL TRAVEL ASSOCIATION 

ASSOCIACIÓ PER A LA RECERCA D’ALTRES CULTURES 

Pelai, 60 – 08001  Barcelona 

Tel: 93 318 97 95 

Fax: 93 302 38 07 

e-mail: aractravel@retemail.es  

 


