Weekend majowy na Krecie
26.04.2017 - 03.05.2017

Grecja dawniej kolebka cywilizacji, ojczyzna mitów i igrzysk olimpijskich to dziś przede
wszystkim wspaniały kraj na wypoczynek. Znajdziemy w niej wszystko to co do udanych
wakacji jest potrzebne; pyszną kuchnie, słoneczną pogodę, piękne różnorodne plaże i błękitne
morze. Zapraszamy więc do kraju słońca, oliwek, zorby, wiecznie zielonych gajów cytrusowych
i plantacji winorośli.
Megalonissos, czyli Wielka Wyspa – tak Grecy nazywają Kretę, największą spośród tysięcy
wysp greckich i piątą co do wielkości w basenie Morza Śródziemnego. Nazywają ją największą
nie tylko w dosłownym znaczeniu. Pięknem Krety zachwycał się najsłynniejszy poeta grecki –
Homer.
Słońce. Skały. Piękne plaże. Lazurowa woda. Morze i jednocześnie góry. Naturalne piękno.
Niespotykana flora i fauna. Kwiaty. Oliwki. Zioła. Cykady. Przyjaźni mieszkańcy. Historia i
tradycja. Kultura. Czas. A te wszystkie słowa zawierają się w jednym... Kreta. I to jeszcze mało
by opisać królową greckich wysp jak jest nazywana. Jest największą grecką wyspą, pełną
kontrastów i niezwykle urokliwą. Kreta była centrum Minojskiej cywilizacji oraz pierwszą
cywilizacją w Europie. To tutaj spotkały się różne kultury i dlatego jest tak bardzo
interesującym miejscem.

Zakwaterowanie;
Hotel położony w Agia Marina, niecałe 10 km od Chanii. W okolicy wiele tawern, sklepów,
kawiarni i innych atrakcji. Ok. 500 m od hotelu, rozpoczyna się miejscowość Platanias,
największy kurort wakacyjny na wybrzeżu północno-zachodnim. W odległości ok. 50 m od
hotelu przystanek autobusowy - dobre połączenie z Chanią.
Plaża:
Obiekt zlokalizowany tuż przy piaszczystej plaży (ciemny, gruby piasek), z pięknym widokiem
na pobliską wyspę Thodorou. Parasole i leżaki na plaży- dodatkowo płatne .
Do dyspozycji gości:
Recepcja, bar, tawerna (snack bar przy plaży), basen ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, taras
słoneczny przy basenie z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Ręczniki kąpielowe dostępne za
kaucją 2 EUR. Ponadto bilard (płatny 2 EUR/gra) i sklepik z pamiątkami. Na terenie hotelu
także niewielki plac zabaw dla dzieci.
Hotel akceptuje małe zwierzęta (np. psy) - po uprzednim potwierdzeniu.
Pokoje:
Schludne, funkcjonalnie urządzone pokoje 2-osobowe (możliwość max. 1 dostawki w postaci
łóżka rozkładanego) z łazienkami. W każdym pokoju telefon, lodówka, suszarka do włosów,
indywidualnie sterowana klimatyzacja (w cenie) i sejf (dodatkowo płatny ok. 10 EUR/tydzień
lub 1,50 EUR/dzień).
- Pokoje standard - (droższe) - położone na pierwszym piętrze, mają balkon i boczny widok
na morze.
- Pokoje economy - (tańsze) - znajdują się na parterze, mają mini-taras, bez widoku.
Na życzenie bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat - należy zaznaczyć w rezerwacji.
Wyżywienie:
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (przed i po sezonie mogą być serwowane do
stolika). Napoje dodatkowo płatne wg cennika w restauracji.

Internet:
W hotelu kącik internetowy - płatny (ok. 1 EUR/godz.), internet Wi-Fi - bezpłatny w hallu
hotelowym.

Nurkowanie;
Pakiet 10 nurkowań; 320 euro zawiera 10 nurkowań. W cenie balast, butle 12 i 15 l, łódź,
ubezpieczenie nurkowe, przekąski i woda oraz lokalny przewodnik. Każde nurkowanie odbywa
się w innej lokalizacji; dostępne są zarówno strome ściany, kaniony, jaskinie (sławne Elephant
cave, Bat cave and Seal cave),wraki jak i głębsze nurkowania techniczne i jaskiniowe. Baza
nurkowa jest sprawdzona i posiada wieloletnie doświadczenie (uznawana za jedną z lepszych
w Grecji).
Dostępny nitroks
Pakiet nurkowy można podzielić na dwie osoby w ramach jednej rodziny.

Cena; 2650 zł
Cena zawiera;







7 nocy w pokoju dwuosobowym
Transfery lotniskowe
Śniadania i obiadokolacje
Bilet lotniczy oraz opłaty lotniskowe
Opiekę polskiego przewodnika 24h
Ubezpieczenie turystyczne

Cena nie zawiera;



pakietu nurkowego
wyżywienia innego niż w programie

Wycieczki fakultatywne;
WĄWÓZ SAMARIA
Wycieczka do najdłuższego i najbardziej malowniczego wąwozu Europy położonego w Górach
Białych. Dziki i nienaruszony przez człowieka krajobraz i wspaniała roślinność powoduje, że
jest to miejsce nieporównywalne z żadnym innym na Krecie. Wąwóz zaczyna się od tzw.
Xyloskalos, czyli drewnianych schodów - dalej czeka Państwa 16 km (ok. 5-6 godz. marszu)
malowniczą trasą między Xyloskalos na północy i Agia Roumeli na południu nad Morzem
Libijskim. W wąwozie będzie można zobaczyć liczne groty wyżłobione w skałach, niesamowitą
"stalową bramę", czyli miejsce, gdzie wąwóz ma tylko 3 metry szerokości, przy odrobinie
szczęścia zobaczyć można tez dzikie kozy kri-kri. Na końcu trasy rozciąga sie Agia Roumeli mała i urokliwa wioska, gdzie będzie czas na wypoczynek i kąpiele morskie. Następnie rejs
statkiem do Chora Sfakion lub Sougia i dalej autokarem do hotelu.
Uwaga! Prosimy pamiętać o obuwiu turystyczno-sportowym. Ważna jest też dobra kondycja
i przygotowanie do długich wędrówek. Warto zabrać ze sobą: kapelusz, kostium kąpielowy,
prowiant.
WYSPA ELAFONISSI
Wycieczka do jednego z najbardziej malowniczych miejsc na Krecie. Wyspa jest oddzielona od
wybrzeża Krety płytką, kamienista zatoką, miejscami przechodzącą w wąskie przesmyki i
kanały. Woda jest kryształowo czysta, niebieska bądź turkusowa, piasek zaś różowy. Tą
scenerie dopełnia unosząca się wokół woń obficie rosnącego tamaryszku. Po drodze zwiedzimy
między innymi kapliczkę skalną św. Zofii oraz klasztor Chrisoskalitissa, znany z tzw. złotego
schodka (legenda mówi, że jeśli stąpa po nim prawdziwie pobożna osoba to zmienia się w
złoto). Resztę dnia spędzimy na tzw. plaży różowego piasku korzystając z kąpieli morskich i
słonecznych.
WYSPA SANTORINI
Białe domki, czarna wulkaniczna skała poprzeplatana takimi kolorami jak biały, rudy czy
brązowy, a także jedna z największych kalder na świecie, licząca prawie 400 m głębokości - taka
właśnie jest Santorini, najpiękniejsza wyspa grecka, królowa Cyklad. Niesamowity krajobraz
tego miejsca związany jest z potężnym wybuchem wulkanu blisko 3500 lat temu. Wtedy to 2/3
wyspy zapadła się, tworząc ogromny krater, do którego wdarła się woda. Santorini, do tej pory
okrągła,
zyskała
kształt
półksiężyca.
Naszą wyprawę rozpoczniemy od podróży statkiem bądź katamaranem do portu Athinios na
Santorini. Następnie odwiedzimy dwa najbardziej urokliwe miejsca na wyspie, miejscowości
Oia
na
północnym-zachodzie
i
Fire,
stolice
Santorini.
Podczas wycieczki będziemy mogli posmakować uprawianych na wyspie pistacji, degustować
najbardziej znane wino "Visanto" i zaopatrzyć się w poławiane w okolicach Santorini gąbki.
Cały dzień, pełen wrażeń, z pewnością zostanie w Państwa pamięci. Serdecznie polecamy!

KNOSSOS I HERAKLION -z wizytą u Minotaura
Wycieczka autokarowa do pałacu minojskiego w Knossos oraz do stolicy wyspy - Heraklionu.
Knossos to jedno z najbardziej znanych stanowisk archeologicznych na świecie. Możemy tu
zobaczyć pozostałości pałacu minojskiego (2000-1400 r. p.n.e.), odkopane przez Artura
Evansa na początku ubiegłego stulecia. Budowla w okresie swej świetności mogła mieć 20 tys.
m2 powierzchni i liczyć nawet 1300 pomieszczeń. Dzięki rekonstrukcji możemy zobaczyć
apartamenty mieszkalne, lokale służbowe, sale reprezentacyjne i magazyny. Podczas
zwiedzania będzie towarzyszyć nam doborowe towarzystwo, pod postacią m.in. króla Minosa,
Ariadny
z
kłębkiem
nici
i
Tezeusza,
pogromcy
słynnego
Minotaura.
Następnie udamy się do Heraklionu, gdzie spacerując poznamy najważniejsze miejsca w
mieście. Przejdziemy głównym deptakiem stolicy, ulicą Dedala, do placu Venizelosa. Tam
znajduje się fontanna Morosinniego, której strzegą cztery lwy. Później, ulicą 25- go sierpnia,
udamy się do portu. Po drodze mijając dwie świątynie, kościół Agios Markos i Agios Titus.
Dojdziemy do fortecy weneckiej, która broniła wstępu do miasta w momencie ataku tureckiego.
Po spacerze przewidziano czas wolny, dzięki czemu można będzie poznać zakamarki
Heraklionu już na własną rękę. To czas na lunch, zakupy i zdjęcia.
BŁĘKITNA LAGUNA I WYSPA GRAMVOUSA
Zapraszamy Państwa na jedną z najpiękniejszych, a zarazem najdzikszych plaż na Krecie.
Zarówno wysepka Gramvoussa, jak i półwysep u brzegu którego jest położona, wciąż pozostają
niedostępne i niezamieszkane. Aby dostać się do zatoki Balos, a także na wyspę Gramvoussa,
należy wyruszyć w podróż łodzią wycieczkową. Po trwającym ok.60 min. rejsie statkiem
dopłyniemy do tzw. niezamieszkałej wysepki Gramvoussa, znanej także jako wyspa piratów. To
niepowtarzalna okazja zobaczenia i odwiedzenia XVI-wiecznej weneckiej fortecy, stojącej na
wzgórzu około 140-metrowej wysokości. Następnie po 15-min. rejsie dotrzemy do kresu naszej
podróży - przepięknej laguny Balos z krystalicznie czystą wodą, mieniącą się wszystkimi
odcieniami niebieskości i z różowo - białym piaseczkiem.
PARK WODNY
Wizyta w miasteczku wodnym to doskonały relaks dla całej rodziny.
KRETA NIEZNANA
Grota Zeusa, Płaskowyż Lasithi oraz podwodny świat Cretaquarium – spotkanie z prawdziwą
Kretą zaczyna się w górach Dikti, na rzadko odwiedzanym przez turystów Płaskowyżu Lashiti.
Na trasie wycieczki jaskinia Psychro – miejsce mitycznych narodzin Zeusa. Wizyta w Eco Parku
to okazja, by sprawdzić jak tworzy się tradycyjne greckie kilimy i hafty. Wizyta w największym
akwarium
Krety
–
Cretaquarium
Palmowa plaża Vai - Sitia - Klasztor Moni Toplou - Klasztor Moni Toplou – wycieczka na
wschód Krety. Przejazd na wschodni brzeg wyspy trasą z pięknymi widokami do rajskiej plaży
Vai, nazywanej przez miejscowych „Bounty Beach”. W drodze powrotnej postój przy klasztorze
Moni Toplou, następnie spacer po malowniczym miasteczku Sitia. Wycieczka całodzienna,
powrót do hotelu przed kolacją.

Informacje i zapisy Gosia; 515 251 737

malgorzata@aquatravel.eu

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1,
10-089 Olsztyn, nr NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, posiada gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne w SIGNAL
IDUNA Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o numerze M 205615 w kwocie 386.415,00 złotych.
UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady,
USA, Chin i Japonii, KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł.

