GOLFUL SARONIC

Diana Star Cruises vă invită să descoperiți o vacanță de vis!













Ce spuneţi de o croazieră de 7 zile pe Marea Egee pe un yacht de lux ? Veți naviga toată ziua printre
insule, savurând un cocktail la bordul vasului în timp ce vă bucurați de soare. Iar seara puteți acosta în porturi
mici și cochete pentru a savura felurile locale de mâncare și să dansați pe ponton la apus de soare. Călătorești
în ritmul tău, vezi în fiecare zi alte colțuri de lume, înnoptezi în fiecare seară în alt loc, fără grija bagajelor sau
a orei de plecare și fără alte cheltuieli de cazare sau de transport.
Cu noi veţi descoperi Grecia aşa cum nu aţi mai vazut-o vreodata ! Veţi avea la dispoziţie un luxos yacht de
croaziera si un echipaj de excepţie care va fi la dispozitia dvs. 24/24 : capitanul vă va duce in siguranţa pe cele
mai frumoase si exclusiviste plaje , bucătarul nostru vă va răsfaţa cu cele mai delicioase feluri de mâncare , iar
stewardul va fi la dispoziţia dvs. in orice moment al zilei.
Dorim sa te ajutăm , asa că vom trece in revistă avantajele unei astfel de croaziere :
te trezesti dimineaţa cand vrei tu si micul dejun iti este adus imediat de steward care este la dispoziţia ta;
ai la bord un bucătar-chef , care iţi va prepara cu măestrie orice vei dori să servesti ;
scapi de aglomeraţie si poluare . Căpitanul te va duce in locaţii retrase pentru a te bucura de peisaje si plaje
perfecte pentru scufundări;
traseul nu este impus si se poate adapta preferinţelor tale ; la fel si meniul. Absolut orice decizie este flexibilă
pe timpul calătoriei;
ai la dispoziţie o mulţime de “jucării acvatice “ , iar echipajul poate sa-ţi faca cursuri de sailing si scufundări.
recomandat familiilor cu copii , cupluri care işi doresc să se relaxeze , grupuri de toate vârstele si seniori care
duc o viaţa activa .
niciun alt tip de vacantă nu iţi poate oferi o varietate atât de mare de activitaţi, locuri de vizitat si experienţe ,
organizate într-o manieră atât de confortabila.

Ziua 1 – Joi
Insula Salamina
Program :
- Transfer de la aeroport la bordul
navei,
- welkome drinks ,
- vizitati insula Salamina ,
- cina festiva .
Descriere :
Salamis (Salamina )este o insulă
frumoasă și liniștită situată foarte
aproape de Atena.
Este foarte renumita pentru
“batalia de la Salamina"din 480
i.Hr. cand flota ateniana a învins
atunci flota perşilor.
Dispunem de microbuze si la
cerere , optional se pot organiza
excursii la Atena/Acropole , Pireu ,
Corint .

Ziua 2 –Vineri
Insula Agistri
Ridicăm ancora spre Insula Agistri , iar pe drum oprim in golful Peristeria/Salamina pentru pranz.
Insula Agistri este vestită pentru frumoasele golfuri naturale cu ape cristaline, plajele cu nisip auriu, satele
pitorești de pescari și vegetația bogată, unde pinii parcă curg in mare. Echipajul îţi va pune la dispoziţie
toate echipamentele necesare sporturilor nautice :
caiace , plăci de surf , snorkeling, scuba dive , etc .
Seara vom ancora într-un golf retras, iar cina o veţi
lua sus pe fly bridge(terasa suspendata).
Cu siguranţa îti vei aminti de acest mic paradis !

Ziua 3 – Sâmbătă
Insula Poros
Program:
-dimineaţa ridicăm panzele spre
Insula Poros .
Iubitorii de arheologie vor putea
să viziteze vestigiile Altarului lui
Poseidon si mănăstirea Zoodochos
Pigis.
Pasionaţii de inot vor aprecia
fermecătoarele golfuri cu nisip ,
care sunt înconjurate de pini până
in apropierea marii.
Vegetația luxuriantă , plajele
limpezi, orasul plin de viață,
magazine, cafenele și restaurante
tradiţionale, străzi pitorești
pietruite, precum și o gamă largă
de locuri de divertisment sunt
ingredientele acestei destinaţii
liniștite, dar totuși cosmopolite,
care atrage vizitatori de toate
vârstele.

Ziua 4 – Dumincă
Insula Dokos
Program:
- micul dejun , plecare spre Akti Idras unde veţi putea să luaţi pânzul şi să vizitaţi “Mica Veneţie a Greciei”.

Cunoscut şi ca Porto Hydra , micul sătuc de case de vacanţă este construit in jurul unor canale create
artificial , inconjurate de gradini spectaculoase şi poduri in stil veneţian.
- după prânz se pleacă spre insula Dokos . Vom ancora in golful Gouni pentru cina la bord si activitaţi
nautice.Aici veţi descoperi adevarata Grecie subacvatică şi veti putea lua lecţii de snorkeling şi scuba diving.
Insula este muntoasă si destul de stâncoasa, cu altitudinea maxima de 308 de metri.
Dokos are ruine vechi helenice și deține cel mai vechi loc de naufragiu (1500î.Hr.), descoperit
de Cousteau. Dokos-ul a fost în perioada medievală un punct strategic important al zonei . Aici a fost
construit în partea de est a insulei un castel bizantin, refăcut de venețieni.

Ziua 5 –Luni

Insula Hydra

Program :
- dimineata ne luăm ramas bun de la Dokos si ne indreptam spre Hydra unde vom acosta in portul vechi.
Orasul Hydra este este construit pe versanții unui deal în jurul portului și impresionează vizitatorii de la
prima vedere cu casele de piatră elegante. Lucrul special despre insula Hydra este că autovehiculele sunt
interzise în întregime pe toată insula, astfel încât toate transporturile se fac pe jos, cu barca sau cu
măgarul. Plajele de pe insula sunt ca niste covoare mici cu apă cristalină și împrejurimi verzi. Obiective
turistice : Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Hydra , Monumentul Andreas Maoulis. Manastirile (in
numar de 300)au o bogată istorie pe insula , prima fiind construită in 1643.
Insula este atât de frumoasă încat unii dintre cei mai renumiți muzicieni din lume cum
ar fi Leonard Cohen și Henry Miles care au au decis să cumpere
o casă în acest mic paradis..
Cu siguranţă va veţi dori să mai reveniţi aici !

Ziua 6 – Marţi
Insula Aegina
Program:
-Dimineaţa plecam spre Insula Aegina cu un popas pentru prânz pe Insula Methana (de origine vulcanică al cărei
crater este vizibil si de pe mare),
- dupăamiaza ancorăm in Portul Aegina .Dupa ce debarcăm puteţi descoperi oraşul şi insula cu taxiul sau cu
caleaşca .
După cină , puteţi petrece seara la cluburi , baruri sau într-una din tavernele cu muzică live .
Insula Aegina este una dintre cele mai populare destinații turistice din Golful Saronic.
Deși e o insula mică, se mândrește cu un număr mare de obiective turistice :
Templul lui Aphaia , Templul lui Apolo , Mănăstirea Sfântul Nectarie , Muzeul de Istorie si Floclor , muzeul Khristos
Kapralos , etc.
Aici este “ ţara fisticului “ , cu numeroşi producatori locali de delicatese .

Ziua 7 – Miercuri
Insula Moni – Intoarcere la Insula Salamina
Dimineaţa facem un mic ocol pe Insula Moni . Aceasta nu are locuitori, ci doar căprioare, capre sălbatice și
păuni care se apropie de tine pentru a le hrăni.
Plajele au ape adânci și limpezi, potrivite pentru pescuitul subacvatic.
Dupa ce ne saturăm de plaja si inot ,ridicam ancora
spre casa noastra din Grecia , adică Insula
Salamina , acolo unde se incheie si calatoria noastra.












DOTĂRILE YACHTULUI :
Număr maxim de persoane : 12 adulti .
Număr de cabine duble (cu pat martimonial) cu baie proprie şi climatizare : 6 bc.
Zona de operare : Golful Saronic , cu plecare din Insula Salamina către Insulele Aegina , Moni,
Poros , Agistri , Hydra , Dokos ,Spetses .
Echipaj compus din: capitan , bucatar , steward
Dotări puse la dispozitie: barca de serviciu cu motor de 20 CP, caiace , SUP-uri , echipamente
de snorkeing , scuba diving, colac zburator , banana , undite , saltele de plaja , pasarelă pentru
debarcare , scara inot , prosoape, lenjerie .
Check-in joia după ora 16:00
Check-out miercurea până la ora 12:00
Perioada 7 nopti.

Noi suntem navigatori şi ne dorim să impărtăşim cu tine aceste experienţe minunate .
Vă asteptăm la bord !
Pentru mai multe detalii :
+400738/844494

croazieradevis @yahoo.com

