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ΓΤΡΟ ΚΡΗΣΗ  

6 ΗΜΕΡΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχώρηση : 14 Αυγοφστου 2020 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η ΜΕΡΑ : ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΛΟΙΟ – ΧΕΡΟΝΗΟ : 

υγκζντρωςθ ςτισ 08.00 π.μ. ςτο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαςθ ςτο καράβι και αναχ/ςθ ςτισ 10.00 για το 

λιμάνι του Ηρακλείου. Άφιξθ ςτισ 18.30 και αναχϊρθςθ για το ξενοδοχείο μασ . Σακτοποίθςθ, δείπνο, 

διαν/ςθ. 

 

2η ΜΕΡΑ : ΧΕΡΟΝΗΟ – ΚΝΩΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΧΕΡΟΝΗΟ 

Πρωινό και κα αναχωριςουμε για τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Κνωςςοφ. ( Σο μινωικό ανάκτορο είναι ο 

κφριοσ επιςκζψιμοσ χϊροσ τθσ Κνωςοφ (ι Κνωςςοφ), ςθμαντικισ πόλθσ κατά τθν αρχαιότθτα, με ςυνεχι 

ηωι από τα νεοκθλικά χρόνια ζωσ τον 5 αιϊνα π.Χ. τθ ςυνζχεια κα ακολουκιςει περιιγθςθ τθσ πόλεωσ 

του Ηρακλείου. Ο Διμοσ Ηρακλείου, όπωσ προζκυψε με το πρόγραμμα Καλλικράτθσ, είναι ο τζταρτοσ 

πολυπλθκζςτεροσ τθσ χϊρασ με 173.993 κατοίκουσ. Πρωτεφουςα τθσ νιςου, του ομϊνυμου νομοφ και τθσ 
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επαρχίασ Σεμζνουσ, ςιμερα αποτελεί ζδρα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, τθσ Περιφζρειασ 

Κριτθσ (επανιλκε ωσ πρωτεφουςα το 1971), κακϊσ επίςθσ ζδρα τθσ Εκκλθςίασ τθσ Κριτθσ και του 

Αρχιεπιςκόπου τθσ. χετικι παραμονι και ςτθ ςυνζχεια επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ , ξεκοφραςθ . 

Δείπνο . Διανυκτζρευςθ. 

 

3η ΜΕΡΑ : ΧΕΡΟΝΗΟ – ΕΛΟΤΝΣΑ – ΠΙΝΑΛΟΓΚΑ – ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ – ΧΕΡΟΝΗΟ 

Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθ γραφικι Ελοφντα. Λίγο αργότερα με μικρό πλοιάριο (ζξοδα ατομικά) κα 

γνωρίςουμε το μαρτυρικό νθςί τθσ πιναλόγκα. υνεχίηουμε για τον Άγιο Νικόλαο. Με κζα ςτον 

πανζμορφο κόλπο του Μιραμπζλλου (mirabello= «κοίτα ωραία»), όπωσ ονομάςτθκε από τουσ 

μαγεμζνουσ από το γαλάηιο τθσ κάλαςςασ Βενετςιάνουσ, θ πρωτεφουςα-ςτολίδι του νομοφ Λαςικίου, ο 

Άγιοσ Νικόλαοσ, μασ αποκαλφπτεται ςε όλο του το μεγαλείο ςτθν περιιγθςθ που κα κάνουμε. χετικι 

παραμονι. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ, ξεκοφραςθ. Δείπνο, διαν/ςθ. 

 

4η ΜΕΡΑ : ΧΕΡΟΝΗΟ – ΑΡΚΑΔΙ – ΡΕΘΤΜΝΟ – ΧΕΡΟΝΗΟ : 

Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθν πανζμορφθ πόλθ του Ρεκφμνου με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτθ Μονι Αρκάδιου. 

Η Μονι Αρκαδίου απζχει 23 χιλιόμετρα από τθν πόλθ του Ρεκφμνου και θ πρϊτθ ολοκλθρωμζνθ 

φρουριακι μορφι τθσ δθμιουργικθκε τθν τελευταία περίοδο τθσ Ενετοκρατίασ. Σο ςθμαντικότερο μζροσ 

τθσ Μονισ Αρκαδίου είναι ο κεντρικόσ δίκλιτοσ ναόσ, το Κακολικόν, που είναι αφιερωμζνοσ ςτθ 

Μεταμόρφωςθ του ωτιροσ. Κατόπιν για ΡΕΘΤΜΝΟ το οποίο κεωρείται μια  από τισ πιο 

καλοδιατθρθμζνεσ αναγεννθςιακζσ πόλεισ και ςυνδυάηει τθν ανατολίτικθ όψθ τθσ Σουρκοκρατίασ με τθν 

Ενετικι αρχιτεκτονικι που κυριαρχεί ςτο  κάςτρο Φορτζτηα. Παραμονι . τθ ςυνζχεια επιςτροφι ςτο 

ξενοδοχείο , δείπνο . Διανυκτζρευςθ. 

 

5η ΜΕΡΑ : ΧΑΝΙΑ – ΣΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ – πλοιο 

Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθν πανζμορφθ πόλθ των Χανίων. Άφιξθ και περίπατο ςτο Βενετςιάνικο 

λιμάνι, τθ Φορτζηα, τα καλντερίμια και τα γραφικά δρομάκια. Επίςκεψθ ςτουσ Σάφουσ των Βενιηζλων ςτο 

Ακρωτιρι μζςα ς’ ζνα μαγευτικό άλςοσ με μοναδικι κζα ςτθ πόλθ.  χετικι παραμονι ζωσ τθν επιβίβαςι 

μασ ςτο πλοίο. Διαν/ςθ εν πλω. 

 

6η ΜΕΡΑ : ΠΕΙΡΑΙΑ : Άφιξθ νωρίσ το πρωί ςτο λιμάνι του Πειραιά με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ !!! 

ΣΙΜΗ ΑΣΟΜΟΤ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ : 315€ 

ΣΙΜΗ ΑΣΟΜΟΤ Ε ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 395€ 
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Περιλαμβάνονται: 

 ΠΟΤΛΜΑΝ ΠΟΛΤΣΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ( ΠΟΤΛΜΑΝ ΠΟΤ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΟ ΠΛΟΙΟ ) ( πλθρεί 

τισ προχποκζςεισ απολφμανςθσ / κακαριότθτασ, με αντιςθπτικό ςτθν είςοδο & με πλθρότθτα το 

65 % ) ςφμφωνα με το πρωτόκολλο 

 ΞΕΝΑΓΟ ΣΗΝ ΚΝΩΟ 

 4 ΔΙΑΝ/ΕΙ ΣΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΕΡΩΝ CENTRAL HERSONISSOS HOTEL ΣΗ 

ΧΕΡΟΝΗΟ: https://centralhersonissos.com/en/ ME ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΤΦΕ 

 4 ΔΕΙΠΝΑ 

 ΑΚΣΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΧΑΝΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Φ.Π.Α. 

 ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ 

 ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ( ΔΩΡΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΜΑ ) 

 ΑΡΧΗΓΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 ΝΕΟ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗ – ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΣΗ RECEPTION ΣΟΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΤ 

 ΕΙΟΔΟΙ Ε ΜΟΤΕΙΑ , ΙΣΟΡΙΚΟΤ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ & O,ΣΙΔΗΠΟΣΕ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 
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