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Grècia en tots els seus sentits…al mar Egeu l’arxipèlag únic de les Cíclades presenta tots els
seus encants. Us convidem a descobrir el cor de l’arxipèlag amb tres illes emblemàtiques:

Santorini i la seva caldera de colors, modelada per una gran erupció volcànica,

Amorgos, la més oriental, que s’aixeca del mar amb les seves serrades muntanyes, des d’on
s’aixeca orgullós el monestir increïble de Chozoviotissa,

i Thirassia l’illa secret allunyada del brogit i recer de pau.

Caminarem entre mar i muntanya entre encantadors pobles accessibles a peu per molts
camins adequats per fer senderisme.

Punts Forts
Amorgos,  la  més  muntanyosa  de  les  Ciclades  i  la  més  preuada  per  la  seva  bellesa  ben
conservada envoltada de blaus intensos.

A Amorgos, hem fet una tria dels itineraris més espectaculars i diversos de l’illa…al final del
viatge, podràs dir que coneixes Amorgos de dalt a baix! Desplaçaments als punts inicials i finals
de les rutes amb minibús privat.

Santorini, una illa enclavada en un indret únic, la boca del cràter d’un antic volcà col.lapsat dins
el mar.

A Santorini, ens centrem en els seus atractius principals: naveguem per les aigües de la caldera
i caminem per l’illa volcànica de Nea Kameni i per la veïna Thirassia, fem l’itinerari per sobre
dels imponents penya-segats de la caldera…i gaudim de les seves postes de sol.

Una paleta de colors ocre,  marró de la terra,  blau del  cel  i  el  mar,  blanc de les cases…una
veritable obra d’art pels nostres ulls.

En  bons  hotels  ben  ubicats,  a  prop  de  platges  perquè  puguis  gaudir  de  la  calidesa  de  la
Mediterrània en aquesta època.

Per gaudir de la bona gastronomia i acolliment de les illes gregues.

Caminarem  per  Amorgos  i  Santorini  fent  realitat  el  somni  dels  amants  dels  paisatges
combinats de mar i muntanya. La immensitat dels blaus de l’aigua, dels vermells volcànics i
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dels blancs de monestirs, esglésies, poblets resseguits per corriols de platja en platja és un dels
millors  plaers pels caminants. Millor que nosaltres ho diu el Lluís Llach:

“Et deixo un pont de mar blava

Que va del somni fins els teus ulls,

Des d’Alcúdia a Amorgos…”

Dia a Dia
Dia 1, 25/09. Vol a Santorini. Posta de sol a Oia.

Vol de Barcelona a Thira (Santorini), a on arribarem a primera hora de la tarda.

Un cop a l’aeroport, un curt trasllat ens situarà al damunt dels bellíssims penya-segats de l’illa,
des d’on farem una caminada suau per estirar les cames i gaudir del paisatge únic de la caldera
de Santorini. Arribarem a Oia, a l’extrem nord-oest de l’illa, des d’on podrem gaudir d’una de les
postes de sol més famoses i preuades del món entre casetes blanques amb el sostres blaus.

Trasllat al nostre allotjament a Perissa, al sud-est de l’illa, un indret amb extenses platges de
sorra negra.

Distància aprox. 6km. Desnivells aproximats: +150m/ -250m

Sopar i nit a Perissa.

Dia 2, 26/09. Santorini. Excursió en vaixell per la caldera de Santorini. Nea Kameni i Thirassia
(opcional).

És el dia per dedicar, si voleu, a l’excursió amb vaixell (opcional) a l’illa-volcà situada al bell mig
de la monumental caldera de Santorini. Ens embriagarem del paisatge i sentirem les poderoses
forces del mar i de la terra, damunt d’un volcà encara actiu envoltat de mar. Viurem un dels
paisatges més bells del món. El vaixell ens durà primer a Nea Kameni, illa volcànica del centre
de la caldera,  a on farem una excursió curta al cràter del centre de la illa.  Després podrem
banyar-nos en les aigües termals marines… tot un privilegi! L’excursió s’allarga fins a l’illa de
Thirassia, a on farem un altre itinerari per descobrir l’ambient tranquil i totalment diferent del de
la veïna illa de Santorini. El guia acompanyarà al grup que faci aquesta excursió a Nea Kameni i
Thirassia.  Al  final  de la tarda,  tornem en vaixell  al  port  de Fira i  d’allà trasllat en minibús a
Perissa.

A Nea Kameni: uns 2km, +120m/-120m. A Thirassia: uns 8km, +200m/ -200m

Si no vols fer aquesta excusió, et pots quedar a Perissa i relaxar-te al costat del mar, o aprofitar
el trasllat del grup a Fira al matí (i retorn a la tarda) i passar el dia a la capital de l’illa.

Sopar i nit a Perissa.
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Dia 3, 27/09. Ferry a Amorgos. Amorgos: de Chora a Katapola.

Al matí agafarem un ferry que ens durà, en menys d’1 hora i mitja, a l’illa d’Amorgos. Amorgos
és una de les illes gregues més boniques amb la seva arquitectura grega tradicional i els seus
carrerons estrets, platges fabuloses, coves, castells medievals, boniques esglésies i tavernes
que ofereixen la deliciosa gastronomia local. També és la més muntanyosa de les Ciclades i
per tant un destí preuat de senderisme.

Arribant al port de Katapola,  un minibús ens traslladarà a la capital,  Chora, enfilada a 350m
sobre els  penyasegats  de l’est  de  l’illa.  Chora és  una encantadora  ciutat  medieval,  un dels
pobles més pintorescos de les Cíclades. A la part superior de la roca anomenada Kastro, hi ha
el castell venecià del segle XIII, amb una magnífica vista del poble. Chora està envoltada de
molins de vent i plena d’esglésies bizantines i paleocristianes. Després de visitar-la, tornarem a
peu a Katapola per carenes amb vistes.

Distància aprox. 8km. Desnivells aproximats: +150m/ -500m

Sopar i nit a Katapola.

Dia 4, 28/09. Amorgos: del Monestir de Chozoviotissa a Aegiali.

Al matí, trasllat en minibús de Katapola al Monestir de Chozoviotissa, segurament el lloc més
emblemàtic de l’illa. Visitarem el Monestir, encastaat al penya-segat, amb vuit pisos laberíntics
connectats per estretes escales de pedra esculpides a la roca. Segons la tradició, el monestir va
ser fundat per l’emperador bizantí Alexios Komnenos el 1088, quan la icona de la Mare de Déu
va  ser  enviada  per  una  dona  des  d’Hozovo  de  Palestina  i  es  va  dirigir  miraculosament  a
Amorgos.

Després de la  visita,  seguirem a peu pel  camí que porta a  Asphodiliti,  Potamo i  finalitza  a
Aegiali.  Allà tindrem l’oportunitat de relaxar-nos nedant a les seves aigües blaves,  abans de
tornar amb minibús a Katapola.

Distància aprox. 12km. Desnivells aproximats: +400m/ -600m

Sopar i nit a Katapola.

Dia 5, 29/09. Amorgos: Lefkes – Vroutsis – Arkesini – Platja de Kato Kampos.

Després d’esmorzar, trasllat en minibús a Lefkes. Per camins que ens porten a un paisatge
rural, esquitxat de petites capelles pintoresques d’interior i vora mar, arribarem a l’antic poble d’
Arkesini, un dels assentaments més antics de l’illa, als vessants de la muntanya Korakas, entre
roques i  petites valls  fèrtils  i  planes amb arbres  fruiters i  oliveres.  Seguirem per  paisatges
mediterranis fins a la bonica platja de Kato Kampos, amb la seva esglesieta que vigila la badia.
Temps pels banys.

Trasllat en minibus de retorn a Katapola.

Distància aprox. 15km. Desnivells aproximats: +470m/ -570m

Sopar i nit a Katapola.
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Dia 6, 30/09. Amorgos: Lagkada- Monestir de Ioannis Theologos- Stavros

Langada  es  troba  a  la  part  nord  d’Amorgos,  al  límit  del  canó  d’Araklos  i  envoltat  de  les
muntanyes més altes de l’illa,  Krikellos és el  més alt  amb els  seus 821 m. Langada és un
autèntic  poble  grec  amb  carrerons  estrets,  cases  tradicionals  emblanquinades  i  petites
esglésies. Hi  arribarem en minibús i  des d’aquí  començarem a caminar  cap a la zona mès
elevada de l’illa, fins a arribar a l’església de Stavros, ubicada sobre les alçades, a 670m, amb
bones vistes de l’extrem de l’illa i el mar que l’envolta, d’un intens blau. Pel camí visitarem altres
indrets espectaculars com el Monestir de Ioannis Theologos.

Distància aprox. 12km. Desnivells aproximats: +450m/ -450m

Retorn a Katapola en minubus. Sopar i nit.

Dia 7, 01/10. Amorgos: Badia de Katapola. Ferry a Santorini i posta de sol.

Hores lliures al matí per fer uns banys o alguna passejada abans d’agafar el ferry de tornada a
Santorini.

Un cop a Santorini, farem una altra caminada pel damunt dels penya-segats de la caldera i per
anar a buscar una altra magnífica posta de sol.

Distància aprox. 6km. Desnivells aproximats: +200m/ -200m

Sopar i nit a Perissa.

Dia 8, 02/10. Akrotiri. Vol de tornada a Barcelona.

Trasllat a l’extrem sud de l’illa:  més enllà del far de Santorini,  construït el 1892, passem per
davant de petites capelles fins al bonic poble d’Akrotiri i fins a la platja amb la sorra vermella.
Aprofiteu-la gaudint d’un bany. Una magnífica vista cap a la caldera i els alts pendents amb la
impressionant combinació de colors per acomiadar-nos del viatge.

Distància aprox. 8km. Desnivells aproximats: +200m/ -150m

Després, trasllat a l’aeroport i vol de tornada a Barcelona.

*El programa es podria veure alterat per canvis en els horaris dels ferrys entre Santorini i Amorgos.

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es
reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol
altra causa així ho requereixen.
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FITXA TÈCNICA
Preus

1289€ sense vols
1389 € amb vols i sense taxes

Suplement  per  habitació  individual  :  180 € (places  limitades,  si  us  plau,  consulta’ns
disponibilitat).
Suplement grup entre 8 i 12 participants: 55€

Nombre mínim de participants: 8
Nombre màxim de participants: 17

La mida màxima del grup dependrà de la normativa Covid vigent durant els dies del viatge.

Inclou

 Els vols d’anada i tornada entre Barcelona i Santorini, via Roma, sense taxes (només per
l’opció amb vols, places limitades, consulteu-nos disponibilitat).

 Guia de muntanya de Bonviure durant tota l’estada.
 Totes les nits d’allotjament (7 nits).
 Tots els esmorzars.
 Els dos trajectes de ferry Santorini- Amorgos- Santorini.
 Tots els  transports per carretera (en autocar privat)  necessaris  per fer  els itineraris

descrits al Dia a Dia, a Santorini i a Amorgos.
 Els trànsferts entre els aeroports i l’hotel (Dia1 i Dia8).
 Assegurança d’accidents a muntanya.
 Assegurança bàsica de viatge i trekking.
 Direcció i gestió tècnica del viatge.
 L’IVA.

No Inclou

 Les taxes aèries (84€ a 3/06/2021).
 Els sopars.
 Els pícnics del migdia.
 L’excursió en vaixell per la caldera de Santorini (uns 35€).
 Tot allò no esmentat en l’apartat “Inclou”.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



25 Setembre – 2 Octubre 2021
Amorgos, Santorini i Thirassia. Grècia. Les Cíclades del Gran Blau.
www.bonviure.com

Nivell

Bons senders, ben perfilats i amb algun tram pedregós. Desnivells diaris moderats, mitjana de
+290m i -380m. Entre 6km i 15km diaris.

Material

 BBotes de senderisme.
 Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
 Barret, ulleres de sol.
 Pals per caminar, recomanats.
 Banyador, tovallola i xancletes.
 Motxilla  petita  i  bossa  de  viatge  on  podreu  posar  la  resta  de  la  roba  i  objectes

personals.

Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material.

Allotjaments

A tots els allotjaments en habitacions dobles amb bany a l’interior.

Tres nits a Santorini (les dues primeres i la darrera), en hotel a Perissa, a prop de la platja.

Quatre nits a Amorgos, en hotel a Katapola, a prop de la platja.

Si voleu més informació sobre els allotjaments no dubteu en demanar-nos-ho.

A  l’hora  de  compartir  habitació  òbviament  es  prioritzaran  les  preferències  personals  de  compartició
(parelles, amics/gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). Si no hi ha cap preferència
d’aquesta mena, el guia buscarà el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la
distribució, podent-se donar el cas d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.

Assegurances

Bonviure  inclou,  en  aquest  viatge  una  assegurança  d’accidents  en  muntanya,  que  cobreix
únicament els primers auxilis  i  trasllat  de l’accidentat  a un centre hospitalari  o mèdic (amb
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident,  primer abonant  els
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses
per l’assegurança.

En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant). 
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Si  voleu  ampliar  l’assegurança,  nosaltres  us  ho  podem  gestionar:  consulteu-nos  les
assegurances que us podem oferir.

Igualment,  si  esteu  interessats  en  contractar  una  assegurança  de  cancel·lació  del  viatge,
Bonviure us la pot proporcionar. Per tal que tingui validesa legal, cal que ens la sol·liciteu al
mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta o com a màxim 4 dies més tard.

Reserves
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.

Per telèfon trucant al 93 823 0527 o bé al 626 887 243.

Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com 

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest
viatge.

Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un
ingrés d’una bestreta de 80 € per persona al compte corrent que us indicarem.

Fet l’ingrès, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment,  aproximadament un mes
abans de la data de sortida. Quan ens apropem a la data del viatge, rebreu per mail les últimes
informacions com el lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu
etc.

A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. si vols,
pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. Per la realització d’aquest
viatge és necessita un grup mínim. En cas de no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força
major, l’agència podrà a anul·ar el viatge fins a 20 dies abans de la sortida, quan el viatge és de més de 6
dies,  i  10 dies abans de la sortida  quan el  viatge  és de 2 a 6 dies.  en aquest  cas reemborsaríem al
participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure.

En cas de cancel·lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per reduir al màxim
les despeses que se’n puguin derivar. Consulteu les condicions generals de contractació.

Segons el reial decret–llei 23/2018, els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fins a 20
dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, inclòs el cost de carburant, les
taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.
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