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NORD DE GRÈCIA I ILLES JÒNIQUES 
Tessalònica, Corfú, Paxos i Antipaxos 

 
 
 

Quan parlem de Grècia a tots ens ve al cap el 

Partenó d’Atenes, el canal de Corint o el 

temple de Delfos a la península del Peloponès, 

els temples de Meteora o les illes de Míkonos i 

Santorini. 

Però Grècia és molt més que això i el nord del 

país és una de les zones més riques en cultura 

i història. Per la regió de Macedònia hi han 

passat moltes civilitzacions i hi han nascut o 

viscut alguns dels grans personatges històrics 

de Grècia com Alexandre Magne, Aristòtil o el 

rei Filip II que han contribuït a la grandesa de 

la història del país. En aquest viatge us 

proposem recórrer aquesta zona per 

descobrir llocs tant espectaculars com els 

monestirs de la península d’Athos, les tombes 

reials de Vergina o les ciutats arqueològiques 

d’Estagira i Filippi. I acabarem el recorregut 

coneixent Corfú, Paxos i Antipaxos. Aquestes 

tres illes Jòniques són totalment diferents a les 

volcàniques Santorini o Míkonos: més verdes, 

menys turístiques i amb unes aigües maragdes 

que les acosten al paradís. Un viatge que no us 

podeu perdre. 

 

SORTIDA 6 de juny  

27 de setembre de 2023 

 
 
 
 
1r Dia. Volem a Tessalònica. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida del vol a Atenes, on enllaçarem amb el vol a 
Tessalònica. En aterrar recollirem l’equipatge i ens traslladarem a l’hotel, on ens allotjarem les 
quatre properes nits. Sopar i allotjament. 
 
2n Dia. Tessalònica. 
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit començarem la visita de Tessalònica, capital de la regió de 
Macedònia i segona ciutat més important del país. Ciutat cosmopolita, moderna, acollidora i 
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amb un encant particular. Durant el recorregut visitarem la seva part alta on trobem  
 
l'Eptapirgion, fortalesa que dominava la ciutat amb les seves muralles que pràcticament 
arribaven fins al mateix port. Passarem per l'Arc de Galerio i continuarem cap al passeig marítim  
fins a la Torre Blanca, emblema de la ciutat. Retornarem al centre per visitar l’important Museu 
Arqueològic, on trobarem infinitat d’escultures i mosaics dels centres arqueològics del nord del 
país. Dinarem i a la tarda recorrerem el centre on destaca l'església de Sant Demetri, i 
passejarem per la zona costanera de la ciutat. Sopar i allotjament a l’hotel.   
 
3r Dia. Tessalònica – Lleó d’Amfípolis – Filippi – Kavala – Tessalònica. 
Després d’esmorzar sortirem per conèixer el monument del Lleó d'Amfípolis, escultura 
monumental de marbre, que representa un lleó assegut sobre les seves potes posteriors, situada 
a les ruïnes de l'antiga ciutat d'Amfípolis. A continuació ens adreçarem a l’important ciutat de 
Filippi, fundada al segle IV aC. pel rei Filip II de Macedònia, pare d'Alexandre Magne. Durant el 
recorregut visitarem el seu espectacular teatre. Tot seguit descobrirem la ciutat de Kavala, la 
segona més important de Macedònia i una de les més pintoresques del país. Durant el 
recorregut passejarem per la ciutat antiga on veurem el castell amb l'Acròpolis, l'Imarét i el far 
antic. Dinarem durant les visites i retornarem a Tessalònica. Sopar i allotjament a l' hotel. 
 
4t Dia. Tessalònica – península d’Athos – Estagira – Tessalònica. 
Esmorzarem i sortirem de l'hotel en direcció a Uranòpolis per gaudir d’un creuer panoràmic a la 
península d'Athos (UNESCO) i els seus famosos i únics monestirs ortodoxes. Una vintena de 
monestirs ortodoxes s'agrupen a una península on únicament es pot accedir per mar i on des de 
fa mil anys no s'autoritza l'entrada de cap dona. Un lloc de la Mediterrània que ha mantingut la 
tradició monàstica dels antics eremites. Durant la navegació veurem alguns dels més famosos 
monestirs, com el de Dochiatiou i el de Xenophontos, espectaculars fortaleses entre el mar i 
l'espessor dels boscos que els envolten. Dinarem a Uranòpolis i tot seguit anirem a conèixer 
Estagira, la pàtria d'Aristòtil. Passejarem per la zona arqueològica situada als peus de les aigües 
del mar Egeu. En acabar la visita retornarem a Tessalònica. Sopar i allotjament. 
 
5è Dia. Tessalònica – Pella – Dion – Tessalònica. 
Després d’esmorzar ens dirigirem cap a Pella, ciutat arqueològica i bressol d’Alexandre Magne. 
Durant el recorregut coneixerem la seva espectacular àgora i els fantàstics mosaics de les cases 
de Dionysios i Helena. En acabar la visita continuarem cap a Dion, situada als peus orientals del 
mont Olimp. Enmig d’un magnífic paisatge de rica vegetació entre alts arbres, rierols, estanys i 
ponts, es troben les ruïnes antigues de la ciutat fortificada que inclou banys, edificis públics i 
luxoses mansions. En acabar la visita anirem al tradicional i pintoresc poble de Lithochora, 
conegut com el poble de la pissarra, amb vistes al mont Olimp. A la tarda retornarem a 
Tessalònica. Sopar i allotjament a l'hotel. 
 
6è Dia. Tessalònica – Vergina – Vera – Ioanina. 
Esmorzarem a l’hotel i sortirem en direcció a Vergina (UNESCO) per visitar les Tombes Reials, un 
dels complexos funeraris més impressionants de tota la Grècia antiga on destaca la tomba de 
Filip II. Aquestes tombes macedòniques es caracteritzen per ser tombes de pedra calcària amb 
cambres tancades amb volta, enterrades sota un túmul de terra. Al seu museu també 
coneixerem l’espectacular tresor trobat a l’interior de les tombes. Continuarem cap a Veria, 
situada a la falda del mont Vermio i coneguda com la petita Jerusalem per les més de 50 esglésies 
bizantines que s’hi poden trobar. Coneixerem algunes d’aquestes esglésies i veurem la coneguda 
tribuna de Sant Pau, des d’on l’apòstol va propagar el cristianisme durant el seu viatge per 
Grècia. Dinarem durant les visites i a la tarda ens arribarem fins a Ioanina, on soparem i ens 
allotjarem a l’hotel. 
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7è Dia. Ioanina – Dodoni – Igoumenitsa – Corfú. 
Després d’esmorzar coneixerem la bonica població de Ioanina, situada sobre el llac Pamvotis. 
Considerada una de les poblacions més boniques del país es caracteritza per l’espectacular  
paisatge que la rodeja i pels diferents contrastos arquitectònics que ens mostra, fruit de les 
moltes civilitzacions que l’han controlat. Durant el recorregut veurem la mesquita d’Ali Pasha i 
passejarem pel seu bonic casc històric. També ens acostarem fins al santuari de Dodoni, el famós 
santuari de Zeus on es conserva el teatre hel·lenístic als peus del mont Tomaros. En acabar la 
visita dinarem i ens traslladarem al port de Igoumenitsa, on embarcarem al ferri que ens portarà 
a Corfú, capital homònima de l’illa, una de les illes Jòniques més importants. A Corfú ens 
allotjarem les properes quatre nits. Sopar a l’hotel. 
 
8è Dia. Corfú. 
Avui després d’esmorzar, dedicarem el dia a la visita de la capital, Patrimoni de la UNESCO. 
Durant el recorregut passejarem per la ciutat antiga que conserva encara part de la fortificació 
propera a l'antiga necròpolis, enormes fortaleses venecianes, carrerons estrets típicament 
medievals i cases senyorials. També coneixerem l’avinguda del Port i una de les places més grans 
del país, la plaça de l’Esplanade, situada al costat de la muralla; des d’aquí contemplarem la 
panoràmica de la ciutat. Visitarem la basílica de Sant Spiridon, patró de l'illa, on es conserven les 
relíquies del sant que li dona nom, i que en l' actualitat ha esdevingut un important lloc de 
pelegrinatge. També coneixerem el museu arqueològic on destaquen peces com el gran frontó 
del temple d'Artemisa o l'estela funerària d'Arniadas. Dinarem durant les visites i tindrem temps 
per passejar lliurement per la ciutat. Sopar i allotjament a l' hotel. 
 
9è Dia. Corfú – Mon Repos – Paleokastritsa – Corfú. 
Esmorzar a l’hotel. A continuació anirem a visitar el palau de Mon Repos, model d'arquitectura 
neoclàssica britànica del s. XIX, antiga residència d'estiu de la família reial grega, abans de la 
caiguda de la monarquia al país. Tot seguit coneixerem Paleokastritsia, la costa maragda de l'illa. 
Durant el recorregut gaudirem d’un espectacular paisatge de boscos frondosos, petites cales i 
aigües de color turquesa, que han fet famosa aquesta illa Jònica. Ens acostarem fins el poble de 
Lakones, ubicat a un dels punts més elevats de l'illa i amb impressionants vistes al mar Jònic, on 
dinarem. En acabar les visites retornarem a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 
10è Dia. Corfú – grutes blaves – Antipaxos – Paxos – Corfú. 
Després d’esmorzar ens dirigirem al port de la ciutat de Corfú per embarcar a un vaixell i fer una 
espectacular navegació de dia sencer. Així coneixerem dues de les illes més boniques del Jònic, 
Paxos i Antipaxos. Navegarem cap a la península de Kanoni tot gaudint de les vistes dels castells 
venecians del nucli antic de Corfú. Ens aturarem per conèixer les coves d'Ipapanti i Ahai on 
entrarem amb el vaixell, conegudes com les grutes blaves pel seu espectacular color. A 
continuació arribarem a Antipaxos, una petita illa situada 10 km al sud de Corfú, coneguda per 
les seves espectaculars platges de sorra blanca i aigua turquesa. Més tard navegarem fins la 
petita illa verda i boscosa de Paxos, que segons la mitologia, va ser creada per Posidó per 
albergar-hi la seva amant; les seves reduïdes dimensions i la difícil comunicació per arribar-hi 
l'han preservat totalment de les mirades dels turistes, fent que romangui pràcticament 
desconeguda i verge a dia d’avui. Coneixerem la seva capital, Gaios, oculta en una mena de petit 
fiord. Tot el poble ha respectat la seva arquitectura tradicional, amb persianes i balcons acolorits 
de tipus venecià. Dinarem i a la tarda coneixerem la platja de Vutumi i retornarem a Corfú. Sopar 
i allotjament a l’hotel.  
 
11è Dia. Corfú – Atenes – Barcelona. 
Esmorzarem a l’hotel i ens traslladarem a la zona de Kanoni per conèixer el petit monestir de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Artemisa_(Corf%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corf%C3%BA
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Panagia, una de les fotografies més conegudes de la ciutat. A continuació gaudirem de temps  
 
lliure al centre de la capital i a l’hora convinguda ens traslladarem a l’aeroport per agafar el vol 
de retorn a Barcelona, via Atenes. Un cop aterrats recollirem l’equipatge i donarem per acabat 
el viatge del que esperem en guardin un bell record. 
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
3.895.- € (IVA inclòs) 

 

 
850.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia Aegean Air, classe turista • Hotels de 4**** durant tot el viatge • Pensió 

completa • Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita de Tessalònica • 
Visites de Filippi i Kavala • Recorregut en vaixell en regular als monestirs de la península d’Athos 

• Visita de Pella i Dion • Visita de Vergina i Veria • Visita de Ioanina • Visita de la capital de Corfú 

• Visita de Mont Repós i Paleokastritsa • Recorregut en vaixell en regular per les illes de Paxos 

i Antipaxos • Assegurança d’assistència en viatge  
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


