
PELEGRINATGE A GRÈCIA 2020 
ATENES – ARGÒLIDA-AEGINA-HYDRA-POROS-KALAMBAKA-

METEORA-DELFOS 

RUTA DE SANT PAU 
PRIMERES COMUNITATS CRISTIANES 

Del 14 al 21 de setembre 2020 
 

 
 

Dia 1.- Dilluns, 14 Setembre:  Barcelona - Atenes 

Sortirem a les 7.30h de Lleida en direcció a l’aeroport de Barcelona, on agafaren un vol 
regular a Atenes. Arribada a Atenes i trasllat a l’hotel. Resta del dia lliure. Allotjament 

Dia 2.- Dimarts, 15 Setembre: Atenes – Tempi – Olympo – Kalambaka 

Sortida cap a Kalambaka passant pel congost Tempi de la Muntanya de l’Olimp, famós des de 
l’antiguitat curta parada per passejar i fer fotos al congost. A continuació sortirem cap a Litohoro –
Agios Dionissios que està al principi de del mont Olimp. Dinar i sortida cap a Kalambaka. Arribada a 
l’hotel. Sopar i allotjament. 

 

Dia 3.- Dimecres, 16 Setembre: Kalambaka – Meteora – Kalambaka 

Visita als tres Monestirs bizantins. Meteora és un “bosc” de roques monolítiques i enormement altes, 
en la seva cúspide hi ha un Monestir Bizantí construït entre els segles IX-XII. Aquests monestirs foren 
habitats per ascetes que cercaven la pau amb Déu i amb si mateixos. Sopar i allotjament. 

 

Dia 4.- Dijous, 17 Setembre: Kalambaka – Delfos 

Sortida cap a Delfos passant per les Termòpiles, on es troba l’estàtua del rei espartà Leònides. Delfos 
fou el primer antecedent remot de les nacions unides, era un centre important religiós, polític i 
econòmic de tota Grècia. Es considerava durant mil·lennis el centre de la terra (melic de la terra). El 
museu de Delfos es troba entre els més importants de Grècia i entre altres obres importants d’art, s’hi 
troba la famosa estàtua clàssica de l’auriga i varies estàtues del conegut escultor Lisip. Finalitzada la 
visita trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament 

 

Dia 5.- Divendres, 18 Setembre: Delfos – Atenas 

Sortida cap a Atenes i de camí visita al Monestir Bizantí d’Ossios Lucas del segle XI. Arribada a la 
capital Helena. Esmorzar. Dinar. Per la tarda visita del Museu Arqueològic nacional. Sopar i 
allotjament.  

 

Dia 6.- Dissabte, 19 Setembre: Atenes – Argòlida (Canal de Corint – Mycenas – Epidaure)  

De matí, sortida per a l’excursió de dia complet a l’Argòlida. Visita al Canal de Corint. Corint antic, 
una de les etapes principals del segon viatge missioner de Sant Pau, centre des d´on s’estengué 
l’evangeli a altres llocs de la regió (Hch. 18, 1-17). Dinar. L’ Homèrica Mycenas i el famós teatre antic 
clàssic d’Epidaure. Per la tarda, retorn a Atenes. Sopar i allotjament. 

 

Dia 7.- Diumenge, 20 Setembre: Atenes – Mini creuer illes: Aegina, Hydra i Poros 

Sortida des del port del Pireu al golf Sarònic, per a visitar les illes de AEGINA, HYDRA i POROS. 

AEGINA: Aquesta illa compte amb assentaments humans des del 2.500 a.C., fou dominada per 



doris, aqueus, romans, bizantins, catalans, venecians i turcs. Arribada al seu port natural, amb 
temps lliure per a deambular pels seus carrerons. 

 
HYDRA: Petita illa de 55 km2, que no té cotxes, amb blanques cases davant el blau mar, que 
mostren la riquesa d’aquest poble, on viuen varis armadors grecs. Temps per a passejar i fer 
compres. 

 
POROS: Illeta situada davant del Peloponès. Té unes boniques cases que pugen escalonadament 
pel vessant de les muntanyes. Dinar tipus bufet a bord. Retorn a Atenes per la tarda i trasllat a 
l’hotel. Allotjament a Atenes. 

 
Dia 8.- Dilluns, 21 Setembre;  Atenes – Barcelona 

A l’hora convinguda, trasllat a l’Aeroport d’Atenes per prendre el vol de tornada a Barcelona. 
Arribada a Lleida. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Hotels previstos: 

- Atenes: 
o Hotel Titania 

Panepistimiou 52, Athina 106 78 

Telèfon:  +302103326000 

- Kalambaka: 
o Hotel Grand Meteora 

Kastraki Kalampakas, Kalambaka 42200 

Telèfon: +302432077707  

- Delfos: 
o Hotel Domotel Anemolia 

Delphi Valley, Arachova 320 04 

Telèfon: +302267031640 
 



Inscripcions: al Bisbat de Lleida 

Mail: peregrinacionsbisbatdelleida@gmail.com 

Tels. 973 26 86 28 (Bisbat de Lleida) - 619 221 603 (Lurdes) - 679 976 173 (Mn Ezquerra) 

Termini: 20 de gener de 2020, fent un primer ingrés de 500€ al compte de Caixabank 

ES78 2100 0203 7101 0346 7860 

En el moment de la inscripció: aportar fotocòpia del DNI, telèfon, adreça i resguard ingrés. 

Els interessats en el pelegrinatge, digueu-ho com més aviat millor per poder fer les 
reserves del vol. 

 
 
 
 
 
  

Vols previstos: 
 
22 abril BCN - ATH A3711 11:50-15:40 hrs. 
29 abril ATH - BCN VY8101  12:05-14:15 hrs. 

 
 

Preu del viatge (en base a hab. doble): 2.175€ 

Suplement habitació individual: 445€ 
  El preu inclou: Taxes aèries i assegurança de cancel·lació, trasllats i tot el detall de l’itinerari. 
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