Πανόραμα Κρήτης
Διάρκεια: 8 μέρες
Κατηγορία: Ομαδικές Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα

από €759

Πτήσεις
DATE

FROM

TO

CARRIER

FLIGHT

TIME

11, 18, 25/7 και 1, 8, 15, 22/8

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

AEGEAN AIRLINES

OA 7463

18:50 - 20:20

18, 25/7 και 1, 8, 15, 22, 29/8

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΛΑΡΝΑΚΑ

AEGEAN AIRLINES

OA 7462

21:00 - 22:25

Πρόγραμμα

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για το Ηράκλειο. ʼφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Τακτοποίηση στα δωμάτια και διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΚΝΩΣΟΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το μεγαλύτερο και λαμπρότερο κέντρο του Μινωικού πολιτισμού, την
Κνωσό. Θα ξεναγηθούμε στα διάφορα ανάκτορα που οι συναρπαστικοί μύθου του Λαβύρινθου με το
Μινώταυρο και του Δαίδαλου με τον Ίκαρο, το κάνουν πιο εντυπωσιακό. Επιστρέφουμε στο ιστορικό
κέντρο του Ηρακλείου. Θα περπατήσουμε με την ξεναγό μας για να δούμε μεταξύ άλλων το περίφημο
συντριβάνι με τα λιοντάρια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μηνά, την Βασιλική του Αγίου Μάρκου, την
ενετική Λότζια που είναι το κομψότερο ενετικό μνημείο στην Κρήτη και το ναό του Αγίου Τίτου. Θα
διασχίζουμε την «οδό Πλάνης» τον ομορφότερο δρόμο του Ηρακλείου για να καταλήξουμε στο παλιό
λιμάνι, «τον Κούλε», το ενετικό φρούριο, σύμβολο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΛΑΣΙΘΙ- ΜΟΝΗ ΚΕΡΑ – ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ – ΕΛΟΥΝΤΑ - ΠΛΑΚΑ

Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε την ανατολική πλευρά της Κρήτης, πρώτη επίσκεψη θα κάνουμε στην
ιστορική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο Σεληνάρι και συνεχίζουμε για ένα από τα αρχαιότερα χωριά
της Κρήτης, την Κριτσά που διατηρεί σε σημαντικό βαθμό ακόμη αναλλοίωτη την παλιά αρχιτεκτονική
φυσιογνωμία της. Επόμενη στάση η Πλάκα, κτισμένη σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κρήτης.
Σήμα κατατεθέν της Πλάκας είναι η υπέροχη θέα στο νησί Καλυδών, που βρίσκεται το διάσημο φρούριο
της Σπιναλόγκας, που λειτούρτησε ως λεπροκομείο μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Περιήγηση
Σπιναλόγκας και επιστροφή στην Πλάκα. Χρόνος ελεύθερος στις γραφικές ψαροταβέρνες. Συνεχίζουμε για
τη κοσμοπολίτικη Ελούντα και για τον γραφικό ʼγιο Νικόλαο με την περίφημη «Λίμνη» που αποτελεί το
χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης, χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο Ηράκλειο, διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας. Σας προτείνουμε εκδρομή στα τουριστικά θέρετρα της
νότιας Κρήτης, στα Μάταλα που έγιναν διάσημα στην δεκαετία του 1960 με τους χίπις, χρόνος ελεύθερος
για να βουτήξετε στα πεντακάθαρα νερά του Λυβικού πελάγους. Επιστροφή στο Ηράκλειο. Το βράδυ
προτείνουμε Κρητική διασκέδαση με ζωντανή μουσική.
5η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ– ΡΕΘΥΜΝΟ - ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ– ΧΑΝΙΑ

Πρόγευμα και αποχαιρετούμε το Ηράκλειο. Πρώτη στάση θα κάνουμε στην ιστορική Μονή Αρκαδίου,
σύμβολο ελευθερίας και αγώνα του Κρητικού λαού, συνεχίζουμε για την πόλη του Ρεθύμνου, με τα

Ενετικά διατηρητέα κτίρια, το κάστρο της Φιορέτσας και τις κρήνες του Ριμόντι. Χρόνος ελεύθερος για
προαιρετικό γεύμα. Καθοδόν προς τα Χανιά θα επισκεφτούμε τους Τάφους των Βενιζέλων, για μια
πανοραμική θέα της πόλης από το ύψωμα του Προφήτη Ηλία. Τακτοποίηση στα δωμάτια και γνωριμία με
την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΧΑΝΙΑ

Πρόγευμα και η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην πανέμορφη πόλη των Χανιών. Περπατώντας στα
γραφικά κουκλίστικα σοκάκια της, θα ανακαλύψουμε την αύρα και το μυστήριο που κρύβεται πίσω από τα
ενετικά κτήρια. Θα δούμε την Δημοτική Αγορά, το πάρκο, την πλατεία Μητροπόλεως και θα καταλήξουμε
στο Ενετικό λιμάνι με τον Αιγυπτιακό Φάρο, το Γιαλί Τζαμισί και τα Νεώρια. Το ελεύθερο απόγευμα, σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε κάποιο μουσείο ή ακόμα να περπατήσετε στα πολυσύχναστα καλτερίμια της,
όπως στην Σπλάντζια και στη Χατζημιχάλη Νταλιανή. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΧΑΝΙΑ – Ι.Μ.ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ – ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ

Πρόγευμα και επίσκεψη στην Ι.Μ. Χρυσοπηγής που βρίσκεται μόλις 3χλμ από την πόλη των Χανιών. Οι
μοναχές ασχολούνται με την αγιογραφία και το εκκλησιαστικό κέντημα. Ωστόσο, η μονή είναι πασίγνωστη
για την οικολογική και περιβαλλοντική της δράση. Συνεχίζουμε για το Γαβαλοχώρι, ένα παραδοσιακό
χωριό με υπέροχα πέτρινα σπίτια. Θα επισκεφτούμε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο και κατόπι θα
κατευθυνθούμε στην Λίμνη Κουρνά, τη μοναδική λίμνη γλυκού νερού στην Κρήτη, εδώ θα απολαύσουμε
το πανέμορφο τοπίο. Τέλος θα καταλήξουμε στην παραλία Αλμυρίδα ή Καλύβες όπου θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για κολύμπι και φαγητό. Επιστροφή στα Χανιά. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διανυκτέρευση.
8η μέρα: ΧΑΝΙΑ– ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Νωρίς το μεσημέρι αποχαιρετούμε τα Χανιά με κατεύθυνση το
αεροδρόμιο Ηρακλείου. Στάση θα κάνουμε στις πηγές της Αργυρούπολης για να προσκυνήσουμε στο
λαξευτό εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης και να απολαύσουμε τη σπάνια φυσική ομορφιά. Τελικός μας
προορισμός για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πτήση για Λάρνακα φορτωμένοι με εικόνες της Κρητικής
λεβεντιάς.

Τιμοκατάλογος
DATES

DOUBLE

SINGLE

TRIPLE

CHILD
(Under 12)

11/7, 22/8

€759

€1045

€759

€379

18/7,25/7

€779

€1065

€779

€399

1/8, 8/8,15/8

€809

€1095

€809

€429

Περιλαμβάνονται

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ηράκλειο – Λάρνακα.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά.
Διαμονή για 4 βράδια στο κεντρικό ξενοδοχείο ASTORIA 4* στο Ηράκλειο.
Διαμονή για 3 βράδια στο κεντρικό ξενοδοχείο KYDON 4* στα Χανιά.
Πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία.
Τρία (3) δείπνα στο ξενοδοχείο των Χανιών.
Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.

·
·
·
·

Επαγγελματίας ξεναγός στην Κνωσσό, Ηράκλειο και Χανιά.
Εισιτήριο καραβιού για την Σπιναλόγγα.
Έμπειρος αρχηγός – συνοδός καθ’

όλη την διάρκεια του ταξιδιού.

Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται

·
·
·
·
·

Φαγητό στο αεροπλάνο.
Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων
Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο .

Σημαντικές Πληροφορίες

· Ενδέχεται η σειρά των εκδρομών να είναι διαφορετική.

