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7ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ στην ΚΡΗΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΝΩΣΟΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ - ΓΟΡΤΥΝΑ - ΜΑΤΑΛΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑ
- ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ - ΑΡΚΑΔΙ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΧΑΝΙΑ - ΜΑΛΕΜΕ

Από 05 Οκτωβρίου – έως 11 Οκτωβρίου

1η Μέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αναχώρηση ώρα 06.00 το πρωί για Πειραιά. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούραση,
άφιξη στο λιμάνι - επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες, Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΝΩΣΟΣ – ΦΑΙΣΤΟΣ – ΓΟΡΤΥΝΑ – ΜΑΤΑΛΑ

Άφιξη στο Ηράκλειο… πρωτεύουσα της Κρήτης. Μια πόλη για να ζήσετε και ένα μοναδικό
ορμητήριο για να ανακαλύψετε τα διεθνούς φήμης αξιοθέατα του νομού. Το Ηράκλειο του
χθες.. το ενετικό λιμάνι και τα τείχη, ιδανικά για έναν περίπατο στην ιστορία. Η ζωντανή πόλη
του σήμερα.. πλατείες και πεζόδρομοι γεμάτοι νεαρόκοσμο, ρακάδικα, ουζερί, γκουρμέ
εστιατόρια… Πλάι σε όλα αυτά, μία σειρά από εξαιρετικά μουσεία και ένα από τα μεγαλύτερα
ενυδρεία της Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και επίσκεψη στο σημαντικότερο κέντρο του
Μινωικού πολιτισμού, το ανάκτορο του Μίνωα και στον μύθο του Μινώταυρου. Συνεχίζουμε
για την δεύτερη πόλη της Μινωικής εποχής και πρωτεύουσα του κράτους του Ραδάμανθου (αδελφού του
Μίνωα) την Φαιστό. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο ανάκτορο. Αναχώρηση για Γόρτυνα,
όπου θα δούμε τον περίφημο κώδικα της και στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγίας
της Καλυβιανής, όπου στεγάζονται πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Θα καταλήξουμε στην περίφημη
παραλία Μάταλα, διάσημη ως τόπος παραμονής χίπηδων τις δεκαετίες '60 και '70. Μεσημεριανό φαγητό
εξ ιδίων. Το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος για τσικουδιά χύμα σε
καφενεία και ρακάδικα με τη συνοδεία παραδοσιακής μουσικής, πεντανόστιμοι μεζέδες,
γκουρμέ πιάτα, εκλεκτά κρασιά, συνταγές της διάσημης κρητικής κουζίνας…οι επιλογές για
φαγητό και για διασκέδαση στην πόλη του Ηρακλείου μοιάζουν άπειρες Απολαύστε τα! !!
Διανυκτέρευση.

3η ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΛΟΥΝΤΑ – ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική επίσκεψη στο Cretaquarium.. υδάτινη κιβωτός της
Μεσογείου. Καρχαρίες, ιππόκαμποι, μέδουσες… Ο θαλάσσιος κόσμος της Μεσογείου παρελαύνει
μπροστά στα έκθαμβα μάτια σας.. περιλαμβάνει 60 ενυδρεία με 1.700.000 λίτρα θαλασσινού νερού. Είναι
ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία της Ευρώπης, ενώ στις δεξαμενές φιλοξενούνται περισσότεροι από
4.000 οργανισμοί. Η Κρήτη ξέρει πολύ καλά πώς θα σας εκπλήξει! Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα του
Νομού Λασιθίου, τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο, χτισμένος στον κόλπο του Μιραμπέλλου και
καταλήγουμε στη κοσμοπολίτικη Ελούντα, από όπου μπορείτε προαιρετικά με καΐκι να επισκεφθείτε την
Σπιναλόγγα. μικρό νησί στην Ανατολική Κρήτη, Γνωστή σαν το νησί των λεπρών, αφού εδώ
απομονώνονταν οι λεπροί από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι το 1957. Η καίρια θέση της
βραχονησίδας Σπιναλόγκα για τον έλεγχο και την προστασία του λιμανιού της Ελούντας δεν θα μπορούσε
παρά να σημαδέψει τη Σπιναλόγκα με μία πολυτάραχη ιστορία γεμάτη σκληρές μάχες και πολύ
ανθρώπινο πόνο. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την πρόσχαρη, φωτεινή, φιλόξενη, την λουσμένη από
τον ήλιο και τη θάλασσα, «πέτρα ιερή» την Ιεράπετρα. Η παλιά πόλη, το λιμάνι, το κάστρο, οι παραλίες
την κυκλώνουν.. και ο ζεστός άνεμος του Λιβυκού την χαϊδεύει.. Εδώ η ζωή είναι χαρά, Η προκυμαία με
τις ψαροταβέρνες, τα καφέ, τα μπαρ. Η παλιά πόλη με τα στενά δρομάκια, τα λουλούδια που ευωδιάζουν
στις αυλές, κάθε μέρα μια μικρή γιορτή… και εσείς απολαμβάνετε την κάθε στιγμή!!! Επιστροφή στο
Ηράκλειο και στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΡΚΑΔΙ – ΡΕΘΥΜΝΟ – ΧΑΝΙΑ

Πρόγευμα. Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης και στον τάφο του Καζαντζάκη. Αναχώρηση
για το ιστορικό Αρκάδι. Προσκύνημα στους ιερούς χώρους της μονής και επίσκεψη στο μουσείο του
ολοκαυτώματος του 1866. Συνεχίζουμε για το Ρέθυμνο, Το ενετικό λιμάνι, η Φορτέτσα, η παλιά πόλη, τα
πάντα ξεχειλίζουν ιστορία, ομορφιά και παράδοση. Στεφανωμένη από τη Φορτέτσα, η παλιά πόλη
του Ρεθύμνου είναι μαγική. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις. Ένα ταξίδι στην εποχή των
Ενετών. Ανεβείτε στο φρούριο, για να ακούσετε τη βοή της θάλασσας. Περπατήστε στο
ενετικό λιμάνι με τον παλιό φάρο. Χαθείτε στα σοκάκια με τα παλιά σπίτια. Θαυμάστε τα
περίτεχνα θυρώματα και τα βενετσιάνικα οικόσημα που τα κοσμούν..!! Θα καταλήξουμε στα
Χανιά που θα σας κλέψουν την καρδιά με την πρώτη ματιά. Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Σαρακηνοί,
Ενετοί, Τούρκοι πέρασαν πριν από εσάς, δημιουργώντας αυτή την πολυπολιτισμική γωνιά
της Κρήτης. Βόλτες στο λιμάνι, στον ενετικό φάρο, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Κουμ Καπί,
στη Χαλέπα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για να καταλάβετε γιατί η Κρητική
κουζίνα έχει κατακτήσει τον κόσμο. Σε ψαροταβέρνες και ρακάδικα, σε καφενεία με ιστορία
και επώνυμο κοινό η νοστιμιά όλης της Κρήτης θα παρελάσει στο τραπέζι σας. Διανυκτέρευση.

5η ΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ : ΧΑΝΙΑ - ΜΑΛΕΜΕ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το ιστορικό Μάλεμε, Ένα απομονωμένο μικρό χωριό με ήσυχη παραλία και
πλούσια
ιστορία
με
σπουδαίο
ρόλο
στην
ιστορία
της
Κρήτης
και
της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Πρωταγωνίστησε εξαιτίας του αεροδρομίου του. 4,500 Γερμανοί
αλεξιπτωτιστές χάθηκαν προσπαθώντας να το καταλάβουν και αναπαύονται στο Γερμανικό Νεκροταφείο
του Μάλεμε. Επιστροφή στα Χανιά.. Χρόνος στην διάθεση σας .. Διανυκτέρευση.

6η ΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΑΝΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πρόγευμα. Επίσκεψη στο Ενετικό Λιμάνι με τον Αιγυπτιακό Φάρο, το μεγαλύτερο από τα άλλα δύο
λιμάνια της ίδιας εποχής, (Ηρακλείου και Ρεθύμνου). αποτελεί μια από τις ωραιότερες εμπειρίες
στα Χανιά, καθώς ολόκληρη η περιοχή σε συνδυασμό με την Παλιά Πόλη είναι ένα ζωντανό
Βενετσιάνικο μνημείο. Συνεχίζουμε για το ναυτικό μουσείο και καταλήγουμε στους τάφους των
Βενιζέλων. Ελεύθερος χρόνος να περιπλανηθείτε στην πόλη με την βενετσιάνικη ατμόσφαιρα!!! Το
απόγευμα συγκέντρωση και μετάβαση στο λιμάνι της Σούδας, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις
καμπίνες και απόπλους για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.

7η ΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΧΑΝΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Άφιξη το πρωί στον Πειραιά, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το ταξίδι της επιστροφής με
τις απαραίτητες στάσεις για καφέ – φαγητό και ξεκούραση.. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες
εντυπώσεις…!!!!!!

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο του γραφείου μας
• Τα εισιτήρια ferry boat ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΧΑΝΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ σε τετράκλινες καμπίνες
• Δύο διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο στο ξενοδοχείο OLYMPIC
• Δύο διανυκτερεύσεις στα Χανιά στο ξενοδοχείο KYDON
• Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο
• Τοπικό ξεναγό για τρεις ημέρες
• Φ.Π.Α

O αρχηγός της εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής προγράμματος χωρίς παραλήψεις

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 490 ΕΥΡΩ.
ΤΙΜΗ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΟΠΕΚΑ : 330 ΕΥΡΩ

