Presentació
Viatjar per Grècia ens ofereix la possibilitat de retrobar-nos amb el nostre passat històric. Va ser en les seves valls,
costes rocoses, illes minúscules i «póleis» populoses que es van forjar les característiques més definitòries de la
nostra civilització occidental: la filosofia, la teoria política, la sensibilitat artística, els gèneres literaris (èpica, poesia
i drama), la triada mediterrània (blat, vinya, olivera), el mètode d'anàlisi històrica... Al llarg del nostre periple,
visitarem indrets emblemàtics de la Grècia Continental, considerats obres d'art de la Humanitat, com ara el
santuari oracular del déu Apol·lo a Delfos, el Partenó que Fídies va elevar a Atenes, el teatre d'Epidaure, així com
els palaus micènics dels herois de Troia: Nèstor de Pilos i Agamèmnon de Micenes, o la mítica ciutat de Corint,
famosa pel empori comercial que va arribar a construir i dominar.
Dates
Del 21 al 29 de juliol de 2018.
Professor especialista
Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat a la UB.
Preu per persona en habitació doble
2.335 € + taxes (85 €)
Suplement individual: 420 €
Grup màxim
15 persones.
Agència gestora
Malaika Viatges
Allotjaments
 ATENAS – Hotel Tirania – Hab superior renovades AD
 NAPFLIO – Hotel Grande Bretagne AD
 OLIMPIA – Hotel Amalia Olimpia MP
 DELFOS – Hotel Amalia Delfos MP
 KALAMBAKA – Hotel Divani Meteora MP
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 ATENES BARCELONA

21/07 A3 711
29/07 A3 710
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11:50/15:40
08:45/11:00

Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del professor especialista d’Arqueonet: Carles Buenacasa Pérez
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc
 Xerrada prèvia a càrrec de l’especialista d’Arqueonet
 Xerrades temàtiques a càrrec del professor especialista d’Arqueonet realitzades durant el viatge
 Bitllet d’avió amb A3 anada i tornada
 trasllats amb bus privat
 Entrades a tots els llocs inclosos en l’itinerari
 guia local de parla castellana
 estada de 9 nits , amb les city tax incloses
 7 dinars en restaurants locals amb ½ litre d’aigua mineral inclòs
 3 sopars en els hotels amb ½ litre d’aigua mineral inclosa
 Propines
 assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 3000€
Serveis no inclosos
 Taxes
 Cap servei no especificat en l’apartat de serveis inclosos
 Extres personals
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Grècia”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça electrònica i
telèfon de contacte
Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per portar a terme
tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
Programa detallat
21/7. BARCELONA / ATENES
Camí d’Atenes!
A l’hora prevista, trobada a l’aeroport per a dirigir-nos en vol directe vers Atenes, capital de la Grècia d’època
clàssica. En arribar, desplaçament vers l’hotel.
Allotjament a Atenes.
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22/7. ATENES
L’Atenes de Pèricles
Després d’esmorzar, iniciarem el nostre viatge per les terres gregues amb la visita de les restes monumentals més
importants de la Grècia antiga: l’acròpolis. Ubicada al cim d’un dels turons que envoltaven la ciutat, el seu únic
accés fou el constituït pels propileus, una porta monumental obra de Mnesicles, al costat de la qual hi ha el
magnífic temple d’Atenea Niké, construït en commemoració de la victòria grega a Salamina en contra dels
perses. Un cop a dintre, ens esperen dos monuments de gran bellesa arquitectònica: l’Erecteion, dedicat a Posidó
i al primer rei d’Atenes, i el Partenó, el santuari més important de la ciutat, llar de la deessa Pal·les Atenea. Als
peus d’aquesta roca monumental hi ha altres edificis que també visitarem: l’Areòpag, seu del consell dels ancians
d’Atenes; l’odeó d’Herodes, destinat als espectacles de música, ball i declamació poètica; el Pòrtic d’Èumenes;
i el teatre de Dionís, un majestuós edifici en què els autors tragicòmics més importants de l’antiguitat van
inaugurar les seves obres. Acabarem les visites del matí al Nou Museu de l’Acròpolis, on entre altres meravelles,
podrem contemplar els marbres del Partenó.
A la tarda, continuarem coneixent l’esplendor de l’Atenes clàssica visitant l’àgora grega, l’epicentre del poder
polític, presidida pel temple d’Hefest, i on podrem passejar entre les restes del buleuteri (l’edifici per a les
reunions del consell municipal atenès), el tholos (construcció destinada a acollir el culte a Teseu) i el reconstruït
Pòrtic d’Àtal, que al seu interior acull el petit museu de l’àgora. Acabarem el dia visitant dos edificis de l’època
romana: la biblioteca d’Adrià, regalada per aquest emperador per a acollir una important col·lecció de papirs, i
l’àgora romana, una zona de mercat famosa per un dels edificis singulars de l’antiguitat, una torre dels Vents
que servia per a marcar l’orientació dels vents locals. Retorn a l’hotel. Allotjament a Atenes.
23/7. ATENES / SÚNION / ATENES
Les vistes des del Cap Súnion
Després d’esmorzar, iniciarem el dia amb la visita del Museu Arqueològic d’Atenes, on gaudirem de les
col·leccions més importants del país, especialment, d’època micènica (la copa de Nèstor) i clàssica (l’estàtua de
bronze de Zeus). A continuació, continuarem recorrent la ciutat d’Atenes atansant-nos per a fer una visita
panoràmica de l’estadi d’Herodes, tot i que des de fora, un edifici restaurat en els temps contemporanis per a
acollir la celebració dels Jocs Olímpics. El nostre periple matinal acabarà en altres dos construccions imperials
d’Atenes: l’arc d’Adrià, erigit per a celebrar la visita d’aquest emperador, i el temple de Zeus Olímpic, dotat
amb columnes de 17 m, les més altes del món clàssic.
Per la tarda, ens desplaçarem fins a Súnion per a gaudir de la visita del més famós temple de Posidó dels temps
antics, així com de les vistes de la mar Egea que es poden contemplar des de la seva ubicació. Retorn a l’hotel.
Allotjament a Atenes.
24/7. ATENES / ELEUSIS / CORINT / NAFPLIO
Corint, la senyora de les mars
En el dia d’avui deixarem enrere Atenes per a dirigir-nos ver Eleusis. Es tracta d’un complex de culte dedicat a uns
famosos cultes mistèrics en els quals fou iniciat l’emperador Julià l’Apòstata. Tot el conjunt d’edificis està envoltat
per poderoses muralles, i dins el recinte es poden contemplar les restes de l’arc de Marc Aureli, una entrada
monumental (o propileus), el Telesterion (la sala principal, dedicada a l’escenificació dels misteris) i el museu
arqueològic local, amb algunes de les peces trobades en aquest jaciment.
Per la tarda, visitarem la important ciutat de Corint, una de les principals competidores comercials d’Atenes. Abans
d’arribar, però, gaudirem de la contemplació del famós canal de Corint, tant el modern, obra de Lesseps, com
l’antic (el Diolkos). Un cop a Corint, podrem contemplar algunes de les imponents ruïnes del jaciment, com ara la
font Pirene, d’època romana; el temple d’Apol·lo, d’ordre dòric i columnes monolítiques; l’àgora, amb el
Capitoli i la zona de temples; i, així mateix, el museu arqueològic del jaciment, amb algunes peces molt
interessants. Continuarem el nostre camí fins a Napflio, una bonica població amb carrers molt pintorescs i decorats
amb un bon nombre de flors. Allotjament a Nafplio.
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25/7. NAFPLIO / EPIDAURE / MICENES / OLÍMPIA
Els temps de la Ilíada
Després d’esmorzar, ens desplaçarem fins a Tirint. Tot i que no farem la visita d’aquest jaciment, sí que ens
aturarem una estona al pàrquing per a contemplar i fotografiar les famoses muralles ciclòpees, la resta
arqueològica més notable del lloc. Continuarem el nostre camí fins a Epidaure, ciutat romana famosa pel seu
teatre, d’una acústica realment excepcional, i pel santuari d’Asclepi, integrat per tot un conjunt d’edificis
relacionats amb els rituals de sanació que allà es duien a terme. Un cop acabada la visita, continuarem el nostre
viatge dirigint-nos vers Micenes, la famosa capital d’Agamèmnon, el rei de tots els herois que van anar a combatre
a Troia, segons explica la Ilíada. En arribar, entrarem per la monumental i única Porta del Lleons i visitarem el
cercle funerari A, on es van sepultar alguns dels monarques d’aquells heroics temps. En les immediacions, hi ha
la tomba d’Atreu, la principal de les sepultures reials, recoberta amb una falsa cúpula. En finalitzar les visites,
continuarem vers Olímpia. Allotjament a Olímpia.
26/7. OLÍMPIA / DELFOS
Assistint als jocs olímpics
El dia d’avui el dedicarem a conèixer en profunditat la ciutat d’Olímpia, seu dels jocs més famosos de l’antiguitat.
D’entre els edificis que conformen aquest jaciment arqueològic hi ha la palestra, pels exercicis dels atletes; la
terrassa dels tresors edificats per algunes de les principals ciutats dels grecs; el Filipeion, erigit en honor de
Filip II, pare d’Alexandre el Gran; el temple de Zeus Olímpic i el temple d’Hera, dues importants fites de la
coronació dels atletes vencedors, el buleuteri, on els atletes feien el jurament sagrat; i, sobretot, l’estadi, on
nosaltres podrem córrer la famosa cursa que en altres temps designava l’heroi epònim dels jocs. Un cop acabades
les visites del dia, en posarem en marxa vers Delfos, el santuari oracular del déu Apol·lo. Pel camí, passarem pel
modern pont de Patràs que creua sobre l’estret de Corint, no gaire lluny del lloc en què va tenir lloc la famosa
batalla de Lepant. Allotjament a Delfos.
27/7. DELFOS / METEORA
L’oracle del déu Apol·lo
Després d’esmorzar, iniciarem el nostre camí vers el santuari oracular d’Apol·lo, a Delfos. Abans d’entrar, farem la
visita del museu arqueològic local, que conté algunes peces de gran fama i espectacularitat. Després, iniciarem
el nostre ascens per la via sacra i la zona dels tresors, passant pel lloc de la columna de Naxos i de la resta
d’ofrenes votives amb què les ciutats gregues acostumaven a agrair el patronat d’Apol·lo fins arribar al temple
d’Apol·lo, on la Pítia descendia fins a la gruta sagrada disposada a oferir els vaticinis que l’inspirés el déu. En una
cota encara més alta encara podrem contemplar altres dos imponents edificis que integren el conjunt: un gran
teatre pels jocs literaris que allà es feien, i un estadi per a les competicions atlètiques que, com a Olímpia, tenien
lloc cada quatre anys. Des del cim del santuari baixarem fins a la font Castàlia, on la Pítia es purificava abans
d’entrar al temple, i el santuari d’Atenea Pronea, molt interessant per a la seva peculiar planta rodona. Un cop
acabada la visita sortirem amb direcció al nostre següent destí: els monestirs de Meteora, encimbellats dins turons
que, en altres temps, resultaven força més inaccessibles que ara. Allotjament a Kalambaka.
28/7. METEORA / TERMÒPILES / ATENES
Rere la petja de les Guerres Mèdiques
En el dia d’avui visitarem dos dels monestirs que integrem l’interessant conjunt monàstic de Meteora (els
monestirs visitables no obren tots els dies de la setmana, per la qual cosa, un cop allà farem la visita en funció de
les disponibilitats del dia). En acabar, ens dirigirem vers Atenes passant pel famós monument de les
Termòpiles, dedicat a Leònides i als 300 espartans caiguts front als perses durant la Segona Guerra Mèdica.
Després d’això, continuarem el nostre camí vers Atenes. Allotjament a Atenes.
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29/7. ATENES / BARCELONA
Cap a casa!
A l’hora prevista, trasllat fins a l’aeroport per a tornar vers Barcelona. Fi del viatge i dels nostres serveis.
Condicions generals del viatge
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de celebració
del contracte i , en defecte d'aquesta , al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la Llei estatal de
condicions generals de contractació ( Llei 7 / 1998 , de 13 d'abril ) .
La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest fullet, suposa l'acceptació total de les presents condicions
generals , que es consideren automàticament incorporades al contracte .
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que constin
en la documentació facilitada per la majorista .
El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en el mateix , per la fitxa tècnica del viatge
que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals
Organització
La realització tècnica dels viatges compresos en aquest fullet / oferta ha estat realitzada per MALAIKA
VIATGES S.L., amb domicili a Enric Granados , 114 1º 2ª B – 08008 - Barcelona, CIF : B66197823, número de
llicència : GC:3373 , telèfon : 9301 011 176 i correu electrònic : malaika@malaikaviatges.com o per empreses
majoristes del sector que actuïn com els seus proveïdors.
Inscripcions i reemborsaments
* Quan el consumidor sol·liciti la inscripció en una determinada reserva , l'agència venedora es compromet a
realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d'acord amb el nombre de places
disponibles i al període per al qual s'ha sol·licitat .
* En el moment de la sol·licitud de la reserva , Malaika Viatges, SL , a través de l'agència venedora , podrà
reclamar al consumidor la bestreta d'una suma equivalent , com a màxim , al 20 % del preu del viatge la reserva
del qual sol·licita. Si es confirma la reserva , la suma entregada s'imputarà al preu del viatge . Si el consumidor
retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació , se li reintegrarà la suma dipositada , deduïdes , les
despeses de gestió de Malaika Viatges,, SL , (50 € per persona ) , així com les despeses de gestió de l'agència
venedora .
* Un cop confirmada la reserva per part de l'agència , el consumidor haurà d'abonar un dipòsit corresponent al 40
% del preu del viatge o , si s'escau , completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a compte . Si el
consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini raonablement breu
que li fixi . En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l'agència , s'entendrà que el consumidor
desisteix del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment del
consumidor”.
* El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega al consumidor dels títols de
transport , bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions
que formen el viatge combinat . Si el consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li requerirà perquè
l'efectuï en el termini que li fixi . Si no li fixa termini , s'entendrà que el pagament s'ha d'efectuar com a molt tard 7
dies abans de la sortida .
De no procedir al pagament del preu total en les condicions assenyalades , s'entendrà que el consumidor desisteix
del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”.
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Preu
Els preus dels viatges combinat són calculats en base als tipus de canvi , tarifes de transport , cost del carburant,
taxes, nombre de participants i impostos aplicables en la data de l'edició del programa. En cas de circuits que
incloguin dos o més països , el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en la mateixa data .
El preu pot ser revisat fins 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost
dels transports (inclòs el preu del carburant ), en les taxes o impostos referents a determinats serveis (com els
d'aterratge , embarcament o desembarcament en ports i aeroports ), nombre de participants i en els tipus de canvi
aplicats al viatge .
Quan l'agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i l'alça el preu del viatge combinat
per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior , ho ha de notificar al consumidor al més aviat ( per
escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada ), a fi que pugui optar per
acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte ( si aquest s'ha formalitzat ) .
Dret de desistiment del consumidor
1.- Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar ferma la
reserva , haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió (aquesta agència
cobra 50€ de despeses de gestió per persona), les despeses d'anul·lació (ocasionats als diferents proveïdors
turístics- majoristes, companyies aèries, etc . -) i una penalització consistent en el 5 % de l'import total del viatge
si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 11 dies naturals anteriors a la data d'inici del viatge el 15 % si es
produeix entre els 10 i 3 dies naturals, en el 25 % si es desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100 % si no es
presenta a la hora prevista per a la sortida.
2 . El consumidor no haurà d'abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major . A aquests
efectes , es considerarà causa de força major la mort , l'accident o malaltia greu i sobrevinguda del consumidor o
d'alguna de les persones amb qui convisqui que li impedeixi participar en el viatge .
3. Tanmateix , encara que no s'apliquin les anteriors penalitzacions ( ja sigui per produir-se la cancel·lació amb
anterioritat als 15 dies de la sortida -excepte condicions especials de contractació - o per causa de força major) en
tots els casos, el consumidor haurà d'abonar les despeses de gestió i d'anul·lació que produeixi el desistiment .
4. El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba al
coneixement de l'agència majorista .
5. Conegut el desistiment , l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim
d'un mes , deduïdes les despeses de gestió i , si s'escau , les despeses d'anul·lació justificades , i les penalitzacions
.
6. Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara fleta
d'avions , vaixells, tarifes especials o altres anàlegs , les despeses de gestió , les despeses d'anul·lació i les
penalitzacions seran els que indiqui de manera explícita l’agència.
Cancel·lació del viatge per part del organitzador
En cas que l'organitzador condicioni la viabilitat d'una oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de
participants i per no arribar aquest nombre, es produeixi la cancel·lació del viatge, l'usuari tindrà dret al total
reemborsament de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte d'indemnització,
sempre que l'Agència ho hagi notificat per escrit amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida .
Tampoc podrà reclamar cap indemnització , quan la cancel·lació del viatge per part de l'agència es degui a motius
de força major . Són causes de força major les circumstàncies alienes a l'agència , anormals i imprevisibles, les
conseqüències no haurien pogut evitar , malgrat haver actuat amb la diligència deguda .
*Poden consultar la informació referent a recomanacions i requisits d’entrada, sanitaris i altres necessaris del país
o països a visitar en las següents pàgines web y telèfons: www.maec.es (Tel.: 91.379.97.00) y www.msc.es (Tel.:
901.400.100).
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