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Γραφείο Γενικού Τουρισμού  

Kolchida Travel   

 Σμύρνης 21 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 71201  

Τηλ: 0030 2810280077, 0030 2810289920  

email: yannisarris@gmail.com  www.ekdromess.weebly.com 

 
8ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΧΑΝΙΑ  & ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ  
Αναχώρηση: 05 Ιουλίου, Επιστροφή: 13 Ιουλίου    

 1η Μέρα: Λάρνακα - Ηράκλειο  

Συνάντηση στο Αεροδρόμιο της Λάρνακας ώρα 20΄00. επιβίβαση στο αεροπλάνο 21΄50  και πτήση για το Ηράκλειο στις 

23΄50. Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για την μεταφορά και την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτερεύσουμε.  

2η Μέρα: ΚΝΩΣΟΣ - ΜΑΤΑΛΑ -  ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ    

Πρωινό. Αρχίζουμε με περιήγηση για γνωριμία με την πόλη, μετά θα επισκεφθούμε τον περίφημο αρχαιολογικό χώρο της 

Κνωσού όπου θα ξεναγηθούμε στο παλάτι του θρυλικού βασιλιά Μίνωα. Συνεχίζουμε για την Νότια Κρήτη και το τουριστικό 

θέρετρο Μάταλα. Με βάση τον μύθο, ο Δίας κολύμπησε μέχρι την ξηρά με τη μορφή ενός ταύρου με την Ευρώπη στην πλάτη 

του. Αν και έχει γίνει ένας δημοφιλής τόπος προορισμού, διατηρεί ακόμα τη γοητεία και το χαρακτήρα του ήρεμου χωριού 

των ψαράδων και των σπηλαίων της που χρησιμοποιήθηκαν ως κατοικίες από τους νεολιθικούς ανθρώπους μέχρι και τους 

χίπις στη δεκαετία του ’70. Επιστροφή στο Ηράκλειο, καθοδόν θα περάσουμε από το χωριό  Αγίους Δέκα χρόνος για 

απογευματινό καφέ. Επιστροφή στο Ξενοδοχείο. Στην πόλη μπορείτε να κάνετε μια βόλτα, να επισκεφθείτε τον 

Μητροπολιτικό ναό του Άγιου Μηνά, τη Λότζια και τα Λιονταράκια (Κρήνη Μοροζίνη).  

3η Μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ - ΒΑΪ  - ΣΗΤΕΙΑ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  

Πρωινό. Αναχωρούμε για να επισκεφθούμε την ανατολική πλευρά της Κρήτης. Θα επισκοπηθούμε την Μονή Αγ Γεωργίου 

Σεληνάρι.. Στην συνέχεια με θέα τον κόλπο του Μιραμπέλου θα επισκοπηθούμε το μοναστήρι Τοπλού και το μεγαλύτερος 

δάσος με  φοίνικες,  Βάϊ, την πόλη Σητεία, Συνεχίζουμε για την Ιεράπετρα χρόνος για μεσημεριανό φαγητό και επίσκεψη.  

Επιστροφή στο Ξενοδοχείο. Το βράδυ προτείνουμε Κρητική παραδοσιακή βραδιά με χορούς και τραγούδια.  

4η Μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ  (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

Πρωινό. Ημέρα ελεύθερη στην πόλη του Ηρακλείου όπου μπορείτε να επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό μουσείο με ευρήματα 

από την Μινωική Κρήτη ή Μπορείτε να συμμετάσχετε στην ολοήμερη προαιρετική κρουαζιέρα στο νησί της Σαντορίνης  

5η Μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ -  ΚΡΟΥΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΛΑΚΙΑΣ - ΧΑΝΙΑ  

Πρωινό. Αναχωρούμε με τις αποσκευές για ολοήμερη εκδρομή στην Νότια Κρήτη και  επίσκεψη σε χωριά της ευρύτερης 

περιοχής όπως: το Τυμπάκι το Κρουταλιώτικο Φαράγγι  το Μοναστήρι Πρέβελη σε μία διαδρομή με μοναδική θέα το Λιβυκό 

πέλαγος και τις κορυφές του Ψηλορείτη. Ακολουθεί επίσκεψη στο χωριό Πλακιάς, ένα ψαροχώρι έως πρότινος, σήμερα είναι 

ένα σύγχρονο τουριστικό θέρετρο.  Χρόνος για επίσκεψη και γεύμα. Συνεχίζουμε για τα Χανιά, περιήγηση στην πόλη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . διανυκτερεύσουμε. απόγευμα ελεύθερο Χρόνος για βόλτα στο Ενετικό λιμάνι .  

6η Μέρα: ΧΑΝΙΑ - ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΗΤΙΣΑ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ -  ΚΑΣΤΕΛΙ 

Πρωινό. Αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή στην Νοτιοδυτική Κρήτη με  επίσκεψη σε χωριά της ευρύτερης περιοχής όπως: 

αναχώρηση σε μία διαδρομή με θέα το ακρωτήρι Βούξα και την Γραμβούσα, προορισμός μας  η μοναδική παραλία 

Ελαφόνησος χρόνος για μπάνιο. στην συνέχεια σε ταβέρνα της περιοχής για φαγητό. Το απόγευμα θα επιφθούμε την Μονή 

Χρυσοσκαλίτισσας  αργότερα στο Καστέλι για απογευματινό καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.   Το βράδυ επισκεφτείτε το 

περίφημο κτίριο της αγοράς, την παλιά πόλη με τα γραφικά σοκάκια, τα τείχη και της μοναδικής ομορφιάς λιμάνι της πόλης .  

7η Μέρα: ΧΑΝΙΑ - ΟΜΑΛΟΣ -  ΧΑΝΙΑ   

Πρωινό. Αναχώρηση για την οροσειρά των λευκών ωραίων όπου θα επισκεφθούμε : Το Ξυλόσκαλο είσοδος στο Φαράγγι 

Σαμαριάς το Οροπέδιο Ομαλού. Χρόνος για Φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
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8η Μέρα: ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΡΚΑΔΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

Πρωινό. Αναχωρούμε στις 11΄30 με τις αποσκευές μας, στην διαδρομή για το Αεροδρόμιο  θα  επισκεφθούμε την ιστορική 

Μονή Αρκαδίου όπου το 1866 η Κρήτη εξεγέρθηκε εναντίον της Οθωμανικής κατοχής. Το Νοέμβριο περίπου 600 πολεμιστές 

και 300 γυναικόπαιδα, κυνηγημένα από το Τουρκικό στρατό κατέφυγαν στη μονή και αποφάσισαν να αντισταθούν και να μην 

παραδοθούν στους πολιορκητές τους. Ύστερα από μια μέρα μάχης όταν κατάλαβαν ότι δεν θα αντέξουν περισσότερο, 

αποφάσισαν να βάλουν φωτιά στην μπαρουταποθήκη  και να πεθάνουν παρά να παραδοθούν. Η μονή ανατινάχθηκε και οι 

υπερασπιστές της πέρασαν στην ιστορία. Ακολουθεί η πόλης του Ρεθύμνου με τα Ενετικά και διατηρητέα κτίρια, το κάστρο 

της Φορτέτσας και τις κρήνες του Ριμόντι. Τελειώνοντας τις ξεναγήσεις μας θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για βόλτα και για 

γεύμα. Αναχώρηση για το Ηράκλειο το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη ώρα 23΄30 αναχώρηση για το αεροδρόμιο 

στις 12΄20 επιβίβαση στο αεροπλάνο και 02'20 Σαββάτο πτήση για την Λάρνακα. Μετά από 90΄ Άφιξη στην Κύπρο Τέλος της 

Εκδρομής  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΗΜΗΔΙΑΤΡΟΦΗ HOTEL 3***:  ΜΟΝ/ΝΟ:  815 €   ΔΙΚΛΙΝΟ:  675 €  ΤΡΙΚΛΙΝΟ:  655 €   

ΠΑΙΔΙ 3-12 ΕΤΏΝ 540€     

 

 

 

 

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ηράκλειο - Λάρνακα.  

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. 

 4 βράδια στον Νομό Ηρακλείου  σε ξενοδοχείο 3*** με ημιδιατροφή 

 3 βράδια στον Νομό  Χανίων σε ξενοδοχείο 3*** με ημιδιατροφή 

 Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.  

 Βαλίτσα 20 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά. 

 Επαγγελματία ξεναγό στην Κνωσό.  

 Συνοδό του γραφείου μας 8 μέρες.  

 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. 

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:  
Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.  

Φιλοδωρήματα, ό,τι είναι προαιρετικό. 

Σημείωση: 

Εκδρομείς που μπορούν να εκδώσουν το εισιτήριο ή έχουν  χαμηλότερη τιμή στο αεροπορικό εισιτήριο εμείς , τους 

αφαιρούμε 195€ από το συνολικό κόστος Η πτήσεις είναι: Cyprus air 5/7, Λάρνακα Ηράκλειο ώρα 23΄20   και 13/7 Ηράκλειο-

Λάρνακα ώρα 02΄20. 

 


