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MACEDÒNIA, LA RIQUESA DEL NORD DE GRÈCIA 

Acompanyats per l’historiador i coordinador del Patrimoni de la UNESCO, 
Àngel Morillas 

DEL 23 AL 30 DE SETEMBRE DE 2022 

Un viatge per descobrir la història de 
l’antic regne de Macedònia, encara 
testimoni de la grandiositat del seu 
llegat, que es fa palès a tot el territori 
a través dels importants vestigis 
arqueològics que en són testimoni.  
Ciutats com Salònica, Vergina, Dion, 
Estagira, Olint o Heraclea i la regió de 
Lyncestis, que passarien a configurar 
la Vía Egnatia en el temps dels 
romans, conserven encara les 
petjades del seu esplendor. 
Trobarem l’empremta de la història 
explicada a través dels personatges 
que la van escriure, com Filip II de Macedònia, el seu fill Alexandre Magne, i el filòsof Aristòtil. 
Una regió rica en Patrimoni Mundial, amb un paisatge natural que combina planures, zones 
lacustres i muntanyes boscoses, com la més important i més alta del país, el Mont Olimp (2918 m.), 
on segons la tradició clàssica vivien els déus. 
 
DIVENDRES, 23 DE SETEMBRE – BARCELONA - SALÒNICA 
 

Sortida de l’aeroport de Barcelona a l’hora acordada per agafar el vol (amb escala) cap a Grècia.  
A l'arribada a Salònica ens esperarà el nostre autocar per traslladar-nos a l’hotel, on soparem en 
grup i ens allotjarem. 
City Hotel Thessaloniki 4* 
 
 
 
 



 
 
DISSABTE, 24 DE SETEMBRE – SALÒNICA - KASTÒRIA 
 

Esmorzar a l’hotel. Dedicarem el matí a visitar la segona ciutat més important de Grècia, Salònica 
(Thessaloniki), capital de la perifèria de Macedònia central i porta important al nord del mar Egeu. 
Situada al final de la vall de l'Adrar, al Golf de Tessalònica, està emplaçada a la via Egnàcia que 
connectava l'acròpolis amb la costa, convertint-se en el principal port de Macedònia.  
La ciutat li deu el seu nom a la germana d’Alexandre Magne, i és un homenatge a la victòria del seu 
pare Filip II a la guerra de Tessàlia contra els tirans de Feres.  
Fundada el 316 abans de Crist per Cassandre de Macedònia, ha vist passar la civilització grega, els 
imperis romans, bizantins, otomans, i finalment es va convertir en regne de Grècia després de la 
Primera Guerra Mundial.  
Conserva restes de les muralles de l'època hel·lenística. Als vessants i part baixa, es troba l'antiga 
ciutat turca, que va ser destruïda el 1917 i després reconstruïda. Aquesta antiga ciutat conserva 
importants monuments com les seves esglésies bizantines (Agios Demetrios i Agia Sofia), l'Arc i 
Palau de Galeri, la torre Blanca i el Fòrum Romà. 
 

És per tota aquesta riquesa cultural, en particular de la 
cultura paleocristiana i bizantina, que les seves 
empremtes han deixat un rastre mereixedor de ser 
considerat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, 
formant-hi part des del 1988. 
Dinar en grup. 

A la tarda ens dirigim a Kastoria, a la vora del llac 
Orestiada, situat en una vall envoltada de muntanyes 
de pedra calcària. Ciutat antiga, se l’ha identificat com 
Celetrum, que els  romans  van  fer  seva  el  200  aC,  i  
més  endavant  re-anomenada  Justianianopolis.  És un 
important centre religiós Ortodox Grec, i seu d’un 
bisbat metropolità. Originalment es comptaven 72 
esglésies bizantines i medievals, de les quals 54 s’han 
conservat fins a l’actualitat, conformant un ampli 
catàleg de l’estil arquitectònic i de la pintura al fresc.  

Sopar i allotjament a l’hotel. 

 

DIUMENGE, 25 DE SETEMBRE - SALÒNICA- FILIPOS-KAVALA- AMFIPÒLIS - SALÒNICA 

Esmorzar a l’hotel.  
Visitarem Filipos, ciutat fortificada fundada pel rei de Macedònia Filip II el 356 aC sobre la colònia 
tasia de Crénides, és Patrimoni de la Humanitat des del 2016. S’estén al peu d’una  acròpolis per la 
qual passava la via romana Egnàcia (Via Egnatia), que unia Europa amb Àsia. El lloc arqueològic 
conserva les restes del gran Teatre i temples funeraris, el fòrum (que va fer  de  la ciutat una petita 
Roma) i esglésies paleocristianes, fundades després de la visita de l’apòstol Sant Pau a la ciutat.  
Continuem cap a la ciutat de Kavala, on l'Apòstol Sant Pau va desembarcar arribant de Troia, i on 
podrem veure el castre Bizantí i l'aqüeducte del sultà Solimà el Magnífic (S.XVI).  

Dinarem en grup en algun punt de la nostra ruta. 

 



 

La darrera parada del dia serà a Amfípolis, originaria de la tribu tràcia dels edons, on destaquen les 
seves necròpolis (hel·lènica, imperial i cristiana). De totes les restes, la més important és el Gran 
Túmul Sepulcral (finals del S.IV a.C.), amb una circumferència de 500 metres, i que conté efigies, 
cariàtides, mosaics, tombes.  

El Túmul compta amb una avinguda processional que 
culmina amb un pòrtic custodiat per esfinxs. Podrem veure 
el conegut Lleó d’Amfípolis, escultura monumental de 
marbre, que representa un lleó assegut sobre les seves 
potes posteriors. El lleó és datat habitualment com una obra 
de finals del segle IV aC. A l'època hel·lenística lleons com 
aquest van ser utilitzats com a símbols sagrats macedonis i 
memorials de guerra, sent aquest en particular, 
comunament identificat com a fita de la tomba d'algun alt 
dignatari de l'Antiga Macedònia. És considerat el major 
monument arqueològic d'Amfípolis, figura icònica de Serres 
i símbol de la Macedònia Central grega. 

Sopar i allotjament a l’hotel. 

 

DILLUNS, 26 DE SETEMBRE – SALÒNICA- CREUER MONT ATHOS-ESTAGIRA-OLYNTHOS-SALÒNICA 

Esmorzar a l’hotel.  

Sortirem cap a Ouranapoli, a la 
riba del golf Singitic, per 
embarcar-nos en un petit creuer 
que ens portarà a veure el Mont 
Athos. Allotja una vintena de 
monestirs ortodoxes (grecs, 
romanesos, búlgars, russos, serbis 
i georgians), i conforma un 
territori autònom sota sobirania 
grega. Aquesta consideració els 
permet estar exempts de complir 
certes lleis, tant de Grècia com de 
la Unió europea, i té potestat en 

tot el territori, com la de prohibir l’entrada a les dones. Només hi poden viure monjos ortodoxos, i 
el 1988 va ser declarat Patrimoni de la Humanitat. Son famosos històricament els monestirs de 
Megistis Lavras, Stavronikita, Iviron, Dochiariou, Konstamonitou, etc. 

El nom de Mont Athos va vinculat a la llegenda mitològica sobre el seu naixement, en ser Athos el 
gegant que, en tirar una pedra a Posidó, va conformar l’actual península. Des del 1054 és centre 
espiritual ortodox i posseeix estat d’autonomia des dels temps de Bizanci. El traç dels seus edificis 
van ser inspiració de construccions similars a regions tan distants com Rússia, i la seva escola de 
pintura va ser influent en la història de l’art ortodox.  

Dinar en grup. 

 



 

Ja a la tarda, visitarem Estagira. L’antiga polis d’Estagiro és famosa per haver estat el lloc de 
naixement d’Aristòtil. Malgrat es va destruir en diversos setges, Filip II la va tornar a aixecar en 
agraïment pels serveis del filòsof, mestre del seu fill Alexandre Magne, incloent-hi noves 
infraestructures, com un santuari dedicat a Demèter o un aqüeducte. 

Seguirem fins a Olint, originari assentament indígena del neolític transformat en ciutat, una de les 
més conegudes de la Grècia Clàssica. La riquesa de la ciutat s’ha fet evident mercès a les troballes i 
per sobre de tot a l’estructura de la ciutat, amb carrers principals de 5 metres d’ample, que 
conformaven una retícula de cases de la mateixa mida, les pastás, de 86x35m., orientades al sud i 
al recer dels vents de Tramuntana, totes elles amb la mateixa estructura. S’hi han trobat mosaics de 
còdols, peces de fang, material per generar fils i teixir… Un terç de les cases disposava de banys, 
amb terres impermeables. En acabada la visita, tornarem a Salònica. 

Sopar i allotjament a l’hotel. 

DIMARTS, 27 DE SETEMBRE – SALÒNICA- PEL·LA-MIEZA-EDESSA-SALÒNICA 

Esmorzar a l’hotel. 

Començarem les visites del dia a Pel·la, important ciutat de l’antiguitat que va ser la capital de 
Macedònia. Podrem veure les restes arqueològiques i visitarem el Museu Arqueològic, on trobarem 
gran quantitat d’obres i restes repartides en àrees temàtiques dedicades a la vida quotidiana, la via 
pública, els santuaris, les necròpolis i el palau. Destaquen els terres de mosaic de vàries cases de 
luxe, frescos d’estil de Pompeia i diferents figures de terracota, així com el Tauler de Maledicció de 
Pella, una planxa de plom amb una inscripció malèfica datada del segle IV o III aC. 

 

 
 
 



 
 
Després visitarem la ciutat de Mieza, lloc arqueològic conegut com el “santuari de les nimfes”, on 
Aristòtil va instruir Alexandre el Gran durant la seva infantesa. Encara es conserven les restes del 
Nimfeu, de període Hel·lenístic, i importants tombes del període Macedoni, com la de Leucadia, i 
es poden veure els magnífics frescos de decoració d’edificis civils. 

Seguirem els nostre camí cap a Edessa, antigament coneguda com Vodena, que ens mostrarà tant 
les seves restes històriques (la muralla i l’àgora gregues, el pont bizantí, el palau de l’antic bisbat…) 
com naturals, amb una impressionant cascada de 70 metres, formada pel riu Edessaios al seu pas 
per la ciutat. Aquest imponent salt es va originar arrel d’un fort terratrèmol al segle XIV. 

Dinarem en grup en el transcurs de la nostra ruta. 

Després de les visites tornarem a Salònica, on soparem i ens allotjarem al nostre hotel. 

DIMECRES, 28 DE SETEMBRE – SALÒNICA- VERGINA- DION-SALÒNICA 

Després d'esmorzar, sortirem cap a Vergina, petita localitat on trobarem el jaciment arqueològic 
d’Egas o Aigai (ciutat de cabres en grec), Patrimoni UNESCO des del 1996. S’hi celebraven sacrificis 

en honor del Zeus Olímpic, i era lloc 
d’enterrament de reis. La seva 
necròpolis fou usada des de l’edat del 
ferro fins molt més endavant en el 
temps. Hi destaca la Tomba de 
Persèfone i la segona tomba que es va 
descobrir conté el tresor funerari més 
gran trobat, després del de 
Tutankamon i el de Sipan. En el 
mateix complex hi ha dos palaus, amb 
columnes dòriques, terres de mosaics 
i abastiment propi d’aigua. A pocs 
metres del més gran també hi ha les 
restes del teatre, descobert el 1982. 

Visitarem la zona arqueològica i les espectaculars tombes reials, especialment la del Rei Filip. 

Dinar en grup. 

L’últim lloc que visitarem avui ens porta a Dion, un dels santuaris antics més importants del Regne 
de Macedònia i on s’hi troba un Parc Arqueològic de primer ordre, juntament amb el Museu. 
Descobertes les restes de la ciutat el 1806, contenen entre d’altres  una basílica paleocristiana, una 
zona de teatre, temples dedicats a Zeus, Demèter i Isis, i una estàtua d’Hera. Des de Dion podrem 
veure el Mont Olimp, segons la tradició clàssica, la morada dels déus grecs. 

Tornarem cap a Salònica. Sopar i allotjament a l’hotel. 

DIJOUS, 29 DE SETEMBRE – SALÒNICA-CREUER A L’ILLA DE TASOS-SALÒNICA 

Esmorzar a l’hotel. 
Avui ens dirigirem cap a Kavala per embarcar-nos en un petit creuer que ens portarà a l’illa de 
Tassos.  
 

 



 

Ubicada en un entorn privilegiat 
per la Natura, a prop del Golf de 
Keramoti i la desembocadura 
del riu Nestos; és l'única illa de 
la prefectura de Kavala.Es tracta 
d'una de les illes més fèrtils del 
Mar Egeu, on es produeixen 
unes olives úniques, les Thassos 
Throumpes, oli, fruites, mel i vi, 
i amb els sòls més rics, amb 
jaciments de coure, plom, plata 
i zinc com a Limenària o ferro 
com a Kallirach, i les famoses 
pedreres de marbre blanc amb 
què es va construir la magnífica 
església de Santa Sofia 
d'Istanbul. 

Les excavacions arqueològiques han revelat que aquesta illa va estar poblada des dels temps més 
remots, almenys des de l'any 3000 abans de la nostra era. Som a l'antiga Kinyra esmentada per 
Herodoto, el nom del qual es deu a la brillantor de l'or que emergeix de les entranyes. 

Els fenicis van arribar a Tasos i es van dedicar a l'explotació de la mineria i la fusta. Al segle V a.C. 
s'hi va desenvolupar una gran civilització, i molts dels seus elements han arribat fins als nostres dies. 

És anomenada “l'illa maragda”, amb les seves bellíssimes platges, els seus boscos interminables i el 
seu impactant patrimoni històric i cultural. 

Ja a la tarda tornarem cap a Salònica per sopar i allotjar-nos al nostre hotel. 

DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE – SALÒNICA – BARCELONA 

Esmorzar a l’hotel.  
Disposarem de temps lliure fins a l’hora de dinar en grup.  
En acabat, ens traslladarem a l’aeroport on agafarem el vol de tornada (amb escala) a Barcelona. 

Fi del viatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

El preu inclou: 
 Reunió de presentació i documentació del viatge. 
 Vols anada i tornada – Barcelona – Salònica - Barcelona (amb escala) 
 Taxes d’aeroport 
 Confortable autocar amb aire condicionat durant tota la ruta. 
 7 nits d’estada al City Hotel Thessaloniki 4*, o similar 
 Esmorzars als hotels. 
 Pensió completa  
 Assessorament cultural, explicacions i xerrades durant el viatge a càrrec del professor 

Àngel Morillas. 
 Guia local de parla castellana durant tot el recorregut. 
 Entrades als monuments i museus. 
 City Tax 
 Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions amb bona qualitat. 
 Propines a guies i conductors. 
 Assegurança de viatge i cancel·lació, especial Covid. 
 Pack protecció Covid - mascaretes i gel hidroalcohòlic. 

 

El preu no inclou: 
 Extres en els hotels, tal com minibar, bugaderia, telèfon... 
 Tot allò no especificat al programa. 

 

Notes: 
 El programa queda supeditat a canvis segons restriccions que puguin sorgir en cada 

comunitat degut a la situació sanitària, en el cas de que la Covid estigui activa en el 
moment del viatge. 

 En algunes visites, degut a les restriccions, és possible que el grup s'hagi de dividir. 
 És aconsellable que les persones s'asseguin sempre amb el mateix grup a l'hora dels àpats. 
 Les reserves no es consideraran confirmades fins que es formalitzi el pagament del dipòsit. 
 Els inscrits tindran preferència d'escollir seient per ordre d'inscripció. 

Pagaments: 

Al compte: ES63 0182 4619 61 0200392538 - D.OPERATRAVELLER 

Consultar disponibilitat: culturals@doperatraveller.net 

 Dipòsit de 900 € per persona en hab. doble / 1000 € en hab. individual.  Abans del 20 
de juny de 2022 

 Resta de 1350 € per persona en hab. doble / 1540 € en hab. individual. Abans del 5 de 
setembre de 2022 

Important: 

 Indicar nom complet persones inscrites 
 DNI (enviar escanejat o foto per mail) 
 Mòbil de contacte 

Preu per persona en habitació doble:  2250 € 
Suplement habitació individual:                       290  € 
Grup mínim necessari: 20 persones / màxim 30 persones 



 

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

Qualsevol anul·lació d’un participant afecta les reserves i pagaments realitzats per al conjunt 
del grup.  
Per això, a més de regir-se per les condicions generals de la normativa vigent, les cancel·lacions 
tenen les següents despeses d’anul·lació: 

 A partir del pagament de la reserva del viatge, el 100% del preu del bitllet de transport. 
En cap cas es possible retornar l’import dels bitllets emesos i de l’assegurança de 
viatge. 

 Més els següents percentatges sobre l’import total: 

1. Despeses d’anul·lació en cas de cancel·lació per part del client. 

-Entre 90 i 45 dies abans de la sortida del viatge: el càrrec serà del 20% sobre la bestreta    
pagada en concepte de reserva. 
- Entre 44 i 30 dies: el càrrec serà del 50% sobre el preu total del viatge. 
- Entre 29 i 15 dies: el càrrec serà del 75% sobre el preu total del viatge. 
- Entre 14 dies i la sortida: el càrrec serà del 100% del preu total del viatge. 

- No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 100% de  
l’import, qualsevol que sigui la causa. 

Coneguda la desestimació, l’agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, si s’escau, les despeses d’anul·lació justificades i 
les penalitzacions. 

Una vegada efectuada una reserva d’un viatge, qualsevol modificació, canvi o cancel·lació té 
unes despeses de gestió que dependran de cada viatge. 

ASSEGURANÇA DE VIATGE 

-Tots els assistents tenen inclosa en el preu l’assegurança AON VIP 2021 d’AXA amb 
cancel·lació de viatge per una causa mèdica (no preexistents) o emergència familiar justificada. 

Es demanarà entrega de documents, oficials o mèdics, sense els quals no es podrà iniciar cap 
reclamació. 

- Ens poden sol·licitar la pòlissa per conèixer les cobertures amb detall. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA 
D.Opera.Traveller 
www.doperatraveller.net 
culturals@doperatraveller.net 
Rambla de Catalunya, 125, 3r.-2a. 
08008-Barcelona 
Núria García – mòb. 617385799 

ORGANITZACIÓ CULTURAL                                   
Te de Tertúlia 
info@tedetertulia.com 
www.tedetertulia.com 
Conxita Vera 
tel. 93 757 81 01 
mòb. 600470077  


