
 

 
Illes Jòniques i Epir, Ítaca, Corfú i Cefalònia  
Del 18 al 26 de setembre 2021        9 dies / 8 nits 

 

Seguim amb la nostra curiositat per Grècia, i 
acompanyats per Nena, la nostra guia preferida, 
descobrirem Epir i les Illes Jòniques. 

 

La regió d'Epir, una de les més exuberants de Grècia, 
les seves gorges, boscos i muntanyes juntament amb les 

verdes costes formen una atractiva geografia. Llocs plens de llegendes i mitologia que recorda a 
Hades, el Déu del món subterrani al llac Acheron. Jaciments arqueològics que ens descobreixen 
històries de l'Imperi Romà i la cultura grega, on es troba l'únic Oracle dedicat als déus de 
l'inframón, on Ulisses, rei d'Ítaca va anar a la recerca de l'ànima de Tiresias, l'endeví cec més 
cèlebre de la mitologia grega. 

Saltem a les Illes Jòniques, de les set, hem escollit les tres que millor conserven la seva "ànima": 
Ítaca, l'illa perduda d'Ulisses que ens ofereix els antics ressons de la seva llegenda. Corfú, la 
verda entre les Illes, la perla del mar Jònic, amb una fusió d'arquitectura italiana, francesa i 
britànica en la seva ciutat vella. I Cefalònia, la més gran i moderna de les illes, que ens parlarà 
de la història de diferents èpoques mentre descobrim la seva impressionant natura. 
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Itinerari 

 Barcelona - Corfú               Dissabte, 18 de setembre 

Sortida en autocar, des dels diferents punts de recollida, cap a l'aeroport de Barcelona per agafar el vol fins a Corfú. 
Arribada a la primera illa que visitarem durant el nostre viatge on ens espera la nostra guía que ens acompanyarà durant 
tot el viatge i trasllat a l'Hotel a Corfú on ens allotjarem les primeres dues nits. Soparem en un restaurant local. 

 Corfú, El cor del Jònic. Volta a l’illa         Diumenge, 19 de setembre 

Esmorzar a l'hotel. Al matí, visita a peu pel nucli antic de la Ciutat de Corfú, la major i més bella Ciutat medieval de Grècia. 
La seva història es remunta als temps d'Homer, quant Jàson i els argonautes es van refugiar allà, mentre Ulisses va fer 
a Corfú la seva última parada abans de posar peu a la seva enyorada Ítaca. Per la seva posició geogràfica ha servit 
sempre de Pont entre Occident i Orient. 

El centre històric de la Ciutat, Patrimoni Mundial de la Humanitat, és un laberint de carrerons d'especial interès 
arquitectònic, barreja d'elegants edificis neoclàssics, palauets, museus, vells cafès, joieries i precioses Esglésies que 
traspuen una elegància amb tocs pintorescos reflectint les influències dels antics dominadors. 

Dinar en ruta. Continuarem fins a la península de Kanoni. Allà ens aturarem al mirador i obtindrem una impactant 
panoràmica de l'illa de Ratóny i el seu bell Monestir de Vlacherna. Visitarem també el Palau d'Aquil·les que va ser comprat 
i construït per ordre de la cèlebre Emperadriu Sissi. Finalitzarem el dia amb la visita al Monestir del segle XII de 
Palaiokastritsa, una construcció petita, però de gran encant, amb una entrada enjardinada i des de la qual s'obtenen unes 
magnífiques vistes. Sopar en un restaurant local. Allotjament. 

 Majestuosa Ioannina, la capital de l'Epir              Dilluns, 20 de setembre 

Després d'un bon esmorzar a l'hotel, trasllat fins  al port de Corfú per agafar al ferri que ens portarà fins Igoumenistsa. 
Des d'aquí viatjarem fins Dodona, on visitarem l'Oracle i el Teatre de Dodona, un santuari de Zeus en el qual es trobava 
l'oracle més antic de Grècia, i el de major importància després del de Delfos. En temps de Pirros d'Épir, cèlebre rei i 
estrateg, es va construir el teatre, un dels més grans del món antic. 

Arribarem a Ioannina cap al migdia. Situada a la regió més muntanyosa de Grècia, és la capital i la ciutat més gran de 
l'Epir. A més del seu valor històric, Ioannina posseeix un emplaçament fantàstic en una àrea on la natura és la 
protagonista. Les vistes al seu voltant són veritablement meravelloses. Dinar en ruta. Aprofitarem la tarda per fer una 
passejada amb barca pel llac Panvotis fins a l'illot Nisaki, des d'on tindrem unes vistes precioses de Ioannina. 

En tornar a l'hotel passejarem pel centre històric descobrint els seus carrerons estrets i edificis d'admirable arquitectura. 

Sopar en un restaurant local. Allotjament dues nits a Ioannina. 

 Pobles tradicionals i escenari natural de l'Epir           Dimarts, 21 de setembre 

Esmorzar a l’hotel, avui farem una excursió pels famosos pobles de pedra de la regió muntanyosa de Zagoria. Aquí 
predominen tots els elements característics de l'arquitectura local, la pedra, la fusta i la pissarra. Entre d'altres visitarem 
els pobles tradicionals d’Aristi, Monodendri, Papingo i el Congost de Vikos, el canó més profund del món. Dinar en ruta. 

A la tarda tornarem a l'hotel, on tindrem temps per descansar i preparar-nos pel sopar en un restaurant local. Allotjament. 

 Costa d'Epir i la Porta d'Hades a l'Inframon         Dimecres, 22 de setembre 

Esmorzar a l'hotel. Sortim cap a la costa d'Epir al matí, pararem per fer la visita del lloc arqueològic el Nekromantio, un 
antic temple grec de necromància dedicat a Hades i Persèfone. Segons la tradició, estava situat a la vora del riu Acheron 
a Epir, prop de l'antiga ciutat d’Ephyra. Aquest lloc va ser considerat pels devots com la porta d'Hades, el regne dels 
morts. 

Dinar a les ribes del riu Acheron. Seguirem la nostra ruta cap a Nikopolis, on visitarem el lloc arqueològic i museu, fundada 
per l'emperador romà Octavi per commemorar la seva victòria sobre Marc Antoni i Cleòpatra en la Batalla Naval d'Actium. 
Nikopolis, va florir en temps romans i bizantins fins a convertir-se en la capital del Vell Epir. 

Finalitzarem el dia a Préveza, on soparem i ens allotjarem una nit. 
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 Cefalònia, l’illa més gran de l'arxipelag Jonic               Dijous, 23 de setembre 

Esmorzem a l’hotel i partirem cap al Port d’Astakos. Des d'aquí agafarem el ferri per arribar al Port de Sami, a l'illa 
Cefalonia. Descobrirem la seva esplèndida bellesa natural i una estructura geològica diversificada amb innombrables 
petites badies i rica vegetació. 

Avui tindrem el dinar en una taverna de Karavomylos. Seguim viatge i farem una curta parada per visitar el Monestir de 
Sant Gerasimos, el Sant Patró de l'Illa. 

Arribarem al nostre hotel situat a la capital de Cefalònia: Argostoli. Després de deixar les maletes i refrescar-nos, 
passejarem per la ciutat per tenir una primera impressió de la capital, tot i pque per culpa del terrible terratrèmol que va 
assotar l'illa el 1953, s'ha compromès gran part del patrimoni arquitectònic del passat. Inevitablement, la reconstrucció 
ha modificat el traçat urbà de la ciutat que es presenta, per tant, amb un rostre predominantment modern. Dit això, no 
falten els atractius. 

Sopar en un restaurant local. Allotjament al nostre hotel per les següents tres nits. 

 Volta a l'illa: platges, coves i penya-segats        Divendres, 24 de setembre 

Després d'un bon esmorzar, continuarem la nostra visita de Cefalònia amb una volta a l'Illa. Visitarem la Cova-Llac 
de Melisani, on l'aigua salada i l'aigua dolça es berreja crean un espectacle natural únic. Seguim per fer una parada 
fotogràfica a la platja de Myrtos, amb aigües cristal·lines, una de les 30 platges més belles del món. 

El nostre itinerari passarà per Asos, el qual es caracteritza per penya-segats rocosos que dominen el mar i un interior 
predominantment agrícola. El poble és un bell exemple de l'arquitectura mediterrània i per això és considerat un dels 
pobles més pintoresc de l'illa. 

Dinar a Fiskardo, un  bonic poble pesquer. Després d'un petit passeig per Fiskardo, seguirem fins Argostoli, on 
visitarem Katavothres, un fenomen geològic extremadament rar. Van descobrir que l'aigua del mar segueix una ruta 
subterrània, creuant l'illa al nord-oest durant 17 km on es va barrejant amb l'aigua dolça present a l'aqüífer subterrani, 
primer es troba al llac Melissani i després al llac Kravomilios, abans d'emergir novament al mar. Acabarem el dia al pont 
de Bosset, amb la ciutat de fons. Sopar i allotjament. 

 Màgia i bellesa de l'illa Ítaca           Dissabte, 25 de setembre 

Esmorzar a l’hotel. Avui matinem per traslladar-nos a l'illa d'Ítaca en ferri. La bella i tranquil·la Ítaca és una de les set illes 
que formen el grup de les illes Jòniques, famosa per ser la pàtria d'Ulisses, heroi de l'Odissea d'Homer. És la terra on la 
fidel Penèlope va esperar pacientment que el seu marit tornés de la guerra de Troia. Separada de Cefalonia per un canal 
marítim, és una petita illa muntanyosa, plena de vegetació i platges increïbles amb meravelloses cales que suggereixen 
un paradís terrenal. L'interior de l'illa és molt muntanyós, cobert de boscos de pins, xiprers, oliveres i vinyes. 

Tota l'illa està plena de màgia i bellesa, el que fa més clar el gran amor i l'orgull d'Ulisses cap a la seva pàtria. 

Visitarem la capital Vathy i el seu museu arqueològic, que alberga una col·lecció de diverses troballes de l'època 
geomètrica, micènica, coríntia i la casa on va néixer l'heroi Grec de la Guerra de l’Independència: Odysseas Androutsos. 

També podrem visitar Stravos, un poble on es veu la inscripció ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ que s'atribueix a Ulisses. Farem una 
petita parada per cafè i provar el dolç tradicional "rovani". Amb més forces, seguim el viatge passant per pobles costaners 
com Frikes i Kioni. Dinar en ruta. A la tarda tornarem a Cefalònia en Ferri, i trasllat al nostre hotel a Argostoli. Sopar en 
un restaurant local i allotjament. 

 Comiat de les Illes Jòniques                     Diumenge, 26 de setembre 

Esmorzar a l'Hotel. Aprofitarem el matí per visitar l'illa una mica més. Ens espera una visita al Monestir de Sant Andrea, 
amb els seus únics icones, és un exemplar de l'art jònic. Seguim fins a la zona de Livatho, on podrem veure pobles 
pintorescs com Kourkoumelata, Metaxata i Lakithra. Dinar en una taverna típica de la zona.  

Ens dirigirem a l'aeroport de Cefalònia per agafar el vol direcció a Barcelona, però amb escala a Atenes d'unes 5 hores, 
les quals aprofitarem per visitar la zona de Marató, situat a pocs quilòmetres de l'aeroport d'Atenes. Visitarem la Presa, 
el llac de Maraton i el lloc arqueològic i històric de la tomba dels 192 atenesos que van morir en la batalla de Marató 
(segle V a.C.) Pica-pica a base de marisc en una taverna típica de la zona. 

 La sortida del vol és a la nit, així que arribarem a Barcelona a mitjanit, on ens espera l'autocar del Club del Viatger que 
ens retornarà als mateixos punts de recollida del primer dia. 
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PREU DEL VIATGE:          

Per persona en habitació doble:   3.495 € 
Suplement habitació individual:  550 € 

 

CALENDARI DE PAGAMENTS:  

• Dipòsit de 800€ abans del 10 de juny 
• Resta abans del 26 de juliol 

 

 

Aquest viatge inclou 

 Trobada previ al viatge per conèixer els companys de viatge 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge 

 Trasllats en autocar del Club del Viatger a/des de l'aeroport de Barcelona 

 Vols Internacionals 

 Ferri entre les illes, segons recorregut 

 Autocar privat pel nostre grup durant tot el viatge 

 Guia local castellanoparlant durant tot el recorregut 

 2 nits a l'Hotel de Corfú: Hotel Corfu Palace 5 * o similar 

 2 nits a l'Hotel de Ioannina: Hotel Grand Serai 5 * o similar 

 1 nit a l'Hotel de Préveza: Hotel Dioni Boutique 4 * o similar 

 3 nits a l'Hotel de Cefalònia: Hotel Aenos 4 * o similar 

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió completa durant tot el viatge, començant amb sopar del primer dia i acabant amb el sopar del derrer 

 Begudes incloses als àpats (aigua i vi) 

 Les visites especificades en el programa amb les entrades incloses 

 Assegurança bàsica d’assistència durant el viatge 

 

Aquest viatge no inclou 

 Les despeses de caire personal i, en general, les que no estiguin contemplades en el capítol “Aquest Viatge Inclou”. 

 Qualsevol servei no especificat anteriorment 

 Les despeses personals durant el viatge 

 Les propines 

 Assegurança opcional d’Anul·lació: 125,00 EU 
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Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 


