
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
21/09/23 Dia 1.- Granollers / Barcelona / Venècia  
Sortida en bus des de Granollers fins l’aeroport de Barcelona per agafar VOL 
DIRECTE fins a Venècia. Trasllat a Venècia – Trieste i embarcament al MSC 
SPLENDIDA. Sortida prevista del creuer a les 19h . 
 
22/09/23 Dia 2.- Navegació 

Dia de navegació en direcció a Grècia. Dia per poder gaudir dels espectacles i 
serveis d’aquest vaixell de darrera generació. 
 
23/09/23 Dia 3.- Katalodon (Olimpia) - Grècia  
Arribada prevista a les 8:00h a Katalodon (Olimpia). Baixada del creuer en 
llanxa. Visita per lliure o excursió opcional. Olímpia era un temple i un bosc 
sagrat dedicats al déu Zeus. A més del temple, hi havia altres edificis sagrats al 
bosc i a la seva rodalia. La seva fama deriva de la celebració dels Jocs Olímpics 
de l'antigor. A les 16:00h sortida cap a Mykonos. 
  
24/09/23 Dia 4.- Mykonos - Grècia 

Arribada prevista a les 8:00h a Mykonos - Grècia. Baixada del creuer en llanxa. 
Visita per lliure o excursió opcional.  
Mykonos és una illa cosmopolita, el destí de vacances més conegut de Grècia, i 
rep molts visitants de la jet-set internacional. Els seus atractius principals són les 
platges, la vida nocturna i la seva proximitat a l'illa de Delos amb els seus 
importants jaciments arqueològics.  A les 18:00h sortida cap a Kusadasi – 
Turquia.  
 
25/09/23 Dia 5.- Kusadasi - Turquia 

Arribada prevista a les 7:00h a Kusadasi – Turquia. Visita per lliure o excursió 
opcional. Kusadasi significa «Illa dels ocells». La visiten molts aficionats a 
l’ornitologia. Pots fer un passeig i visitar el castell, el museu, el Gran Bassar i el 
mercat d’espècies, la mesquita, etc. A les 15:00h sortida cap a Istanbul. 
 
 

GRÈCIA I TURQUIA 
EN EL MSC SPLENDIDA 

Del 21 al 30 de setembre de 2023 

Des de Granollers i Barcelona, amb acompanyant de la nostra agència 

MSC SPLENDIDA – INCLOU VOLS, TAXES I PROPINES – 10 DIES / 9 NITS 

Visita en un sol viatge: GRÈCIA, TURQUIA i ITÀLIA amb el Creuer MSC SPLENDIDA. Gaudeix 

de Mykonos, Istanbul, Corfú i Bari amb la comoditat de viatjar en un gran creuer, la seva 

varietat gastronòmica, entreteniment i varietat de serveis a bord. 



 

 

26/09/23 Dia 6.- Istanbul - Turquia 

Arribada prevista a les 10:00h a Istanbul – Turquia. Visita per lliure o excursió opcional. Pots fer un tastet de la capital 
del Turquia i veure la Mesquita Blava, Santa Sofia, els jardins del Palau Topkapi, al cisterna de la Basílica... Istanbul. No 
te l’acabaràs. A les 23:00h sortida cap a Corfú - Grècia. 
 
27/09/23 Dia 7.- Navegació 

Dia de navegació en direcció a Corfú. Dia per poder gaudir dels espectacles i serveis d’aquest vaixell.  
 
28/09/23 Dia 8.- Corfú - Grècia 

Arribada prevista a les 13:00h a Corfú - Grècia. Visita per lliure o excursió opcional Corfú enclau de platges 
meravelloses que et permet conéixer aquesta illa que barreja la tradició cultural i gastronòmica grega i albanesa. . A les 
21:00h sortida cap a Bari - Itàlia. 
 
29/09/23 Dia 9.- Bari - Itàlia 

Arribada prevista a les 07:00h a Bari - Itàlia. Visita per lliure o excursió opcional. A Bari hi pots visitar un castell 
normand, la catedral de Sant Sabí, la basílica de Sant Nicolau entre d’altres monuments. A les 14:00h sortida cap a 
Venècia. 
 
30/09/23 Dia 10.- Venècia - Itàlia 

Arribada prevista a les 09:00h a Trieste – Venècia. Trasllat a l’aeroport.  - Itàlia. Visita per lliure o excursió opcional. A 
les 14:00h sortida cap a Venècia. Vol directe a Barcelona i en arribar, bus fins a Granollers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PREU INCLOU: 
 Taxes el vaixell 
 Propines del vaixell 
 Pensió completa durant el creuer 
 Pack de begudes (vins, cerveses, combinats, còctels, refrescos, aigua, sucs, cafès) 
 Vols Barcelona / Venècia / Barcelona i transfers al vaixell  
 Trasllat Granollers / Aeroport de Bcn / Granollers  
 Assegurança de viatge amb cobertura COVID (veure cobertures a  contracte) 
 

EL PREU NO INCLOU : 
 Begudes premium  
 Resturants d’especialitat ni bars temàtics 
 Excursions 
 Altres propines o extres personals  
 Serveis no especificats a l’apartat el preu inclou. 

 

El nostre acompanyant l’ajudarà en tot moment per fer les reserves dels serveis i 
 excursions organitzades i per lliure que necessiti. 
 
 
 
Els programa descrit és susceptible de canvis per raons puntuals  
alienes a la nostra organització. Preus subjectes a canvis per augment de taxes aèries o de divisa  
fins a 21 dies previs a la sortida. Grup mínim 21 persones. 

PREU PER PERSONA EN CABINA INTERIOR : 1.595 € 
PREU PER PERSONA EN CABINA AMB BALCÓ EXTERIOR : 1.995 € 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: CONSULTAR 


