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ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

6ήµερη εκδροµή στην ιστορία και τις φυσικές οµορφιές
της λεβεντογέννας Κρήτης!!

1ή ηµέρα : ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ

Συγκέντρωση το α̟όγευµα στο λιµάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ. Ε̟ιβίβαση
στο ̟λοίο και αναχώρηση για ΧΑΝΙΑ. ∆ιανυκτέρευση εν ̟λώ.
∆ιανυκτέρευση.
2ή ηµέρα: ΧΑΝΙΑ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ-ΑΡΚΑ∆Ι-ΠΗΓΕΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Νωρίς το ̟ρωί φθάνουµε στο λιµάνι των ΧΑΝΙΩΝ και ̟ρώτη
γνωριµία µε το ̟αλιό λιµάνι των Χανίων ̟ου α̟οτελεί τον
̟ολυτιµότερο λίθο ̟άνω στο ανεκτίµητης αξίας στολίδι της

Κρήτης ̟ου λέγεται ̟αλιά ̟όλη των Χανίων .Κατό̟ιν για το
ΑΚΡΩΤΗΡΙ ό̟ου σε ̟ανοραµική το̟οθεσία βρίσκεται ο τάφος του
εθνάρχη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και του γιού του ΣΟΦΟΚΛΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και α̟ό εκεί για τη µαγευτική το̟οθεσία της
ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΡΝΑ τη νοτιότερη λίµνη της Ευρώ̟ης ό̟ου θα
α̟ολαύσουµε τον καφέ µας στο ειδυλλιακό το̟ίο ̟ου συνδυάζει
το υγρό στοιχείο µε τα ψηλά βουνά και τους κατα̟ράσινους
ελαιώνες. To µεσηµέρι θα α̟όλαυσουµε το γεύµα µας στις
κατα̟ράσινες ΠΗΓΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, σε ένα µαγευτικό το̟ίο
της Κρητικής γης µε γάργαρα νερά, έντονο ̟ράσινο και την
αυθεντική κρητική φιλοξενία µε ξεχωριστά ̟ιάτα στις ̟ολλές
ταβέρνες της ̟εριοχής στις ο̟οίες ξεχωρίζει το φηµισµένο
Αντικριστό.Εν συνεχεία για την ιστορική ΜΟΝΗ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ η
ο̟οία µε το ηρωικό Ολοκαύτωµα της α̟οτέλεσε σύµβολο του
α̟ελευθερωτικού αγώνα των Κρητών και α̟ό εκεί για την
̟εριοχή του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και το ξενοδοχείο µας. Τακτο̟οίηση,
δεί̟νο, διανυκτέρευση.
3ή ηµέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΝΩΣΣΟΣ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣΑΚΟΥΑΡΙΟΥΜ

Πρωινό και ε̟ίσκεψη στο σ̟ουδαίο αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου γνωστό για τα σ̟ουδαία εκθέµατα του ό̟ως το
̟ερίφηµο ∆αχτυλιδι του Μίνωα,ο ∆ίσκος της Φαιστού κα.Κατό̟ιν
στάση στον αρχαιολογικό χώρο της ΚΝΩΣΣΟΥ ενώ στη συνέχεια
αναχωρούµε για την ̟εριοχή της Χερσονήσου ό̟ου θα έχουµε
χρόνο για κολύµ̟ι και γεύµα ̟ροαιρετικά. Το α̟όγευµα
ε̟ιστρέφοντας ε̟όµενος σταθµός µας στις ΓΟΥΡΝΕΣ ό̟ου θα
έχουµε την ευκαιρία να βυθιστούµε στον υ̟έροχο κόσµο της
Μεσογείου και στον θαλασσόκοσµο του CretAquarium ̟ου
α̟οτελεί ένα α̟ό τα µεγαλύτερα ενυδρεία της Ευρώ̟ης µε τους
µεγάλους θηρευτές καρχαρίες ,τους µικροσκο̟ικούς ι̟̟όκαµ̟ους
και τη φαντασµαγορία των µεδουσών να εντυ̟ωσιάζει τον
ε̟ισκέ̟τη.Υστερα για το ξενοδοχείο µας, ξεκούραση και χρόνος
ελεύθερος για ̟ερι̟άτους γνωριµίας στην ̟όλη του Ηρακλείου.
∆εί̟νο, διανυκτέρευση
4ή ηµέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΕΛΟΥΝΤΑΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ-ΠΛΑΚΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετά το ̟ρωϊνο αναχώρηση µε ̟ρωτή στάση - ε̟ίσκεψη στην
ανδρική ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ̟ου είναι χτισµένη στην
καρδιά του φαραγγιού του Σεληνάρη και συνεχίζουµε µε
κατευθυνση το νοτιοανατολικο τµήµα του νησιού και την όµορφη

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ η ο̟οία βλέ̟ει στο Λυβικό Πέλαγος και είναι
γνωστή για τα εύφορα εδάφη της. Κατό̟ιν για τη τη ∆υτική
̟λευρά του κόλ̟ου του Μιραµ̟έλου για την κοσµο̟ολιτική
ΕΛΟΥΝΤΑ για να ε̟ιβιβαστουµε ̟ροαιρετικά στο καραβακι
ό̟ου θα µας φέρει στο νησάκι-κάστρο ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ.Η τραγική
ιστορία του έγινε γνωστή α̟ό τη τηλεο̟τική µεταφορά του
µυθιστορήµατος «Το Νησί»και ̟λέον α̟οτελεί έναν α̟ό τους ̟ιο
δηµοφιλείς ̟ροορισµούς της Κρήτης. Κατό̟ιν για την ̟αραλία
της ΠΛΑΚΑΣ ό̟ου θα υ̟άρξει χρόνος για µ̟άνιο και γεύµα.Το
α̟όγευµα θα ε̟ισκεφτουµε την ̟ρωτεύουσα του Λασιθίου τον
γραφικό ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ µε την ̟ερίφηµη α̟ύθµενη Λίµνη
Βουλισµένη στο κέντρο της ̟όλης. για τον α̟ογευµατινό καφέ
µας.Ε̟ιστροφή στο ξενοδοχείο µας, χρόνος ελεύθερος, δεί̟νο,
διανυκτέρευση.
5ή ηµέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΑΤΑΛΑ-ΣΠΗΛΙ-ΡΕΘΥΜΝΟ

Μετά το ̟ρωινό ξεκινάµε ̟ρος το νότιο τµήµα του νοµού
̟ερνώντας αρχικά α̟ό τους ιστορικούς ΑΓ.∆ΕΚΑ και α̟ό εκεί
για τα φηµισµένα ΜΑΤΑΛΑ µε τις χαρακτηριστικές σ̟ηλιές
αγα̟ηµένο ̟ροορισµό των χί̟ις τη δεκαετία του 60 και τα
γαλαζο̟ράσινα νερά ό̟ου και θα έχουµε ̟αραµονή για µ̟άνιο
και γεύµα.
Κατό̟ιν για το ̟αραδοσιακό ΣΠΗΛΙ το ο̟οίο δεσ̟όζει
αµφιθεατρικά χτισµένο στην ̟λαγιά του βουνού Κέδρου ό̟ου και
οι ̟ηγές µε τα τρεχούµενα νερά ̟ου τροφοδοτούν τις
εντυ̟ωσιακές 25 λεοντοκέφαλες βρύσες ̟ου βρισκονται στη
γραφική ̟λατεία του χωριου µε τα αιωνόβια ̟λατάνια.
Συνεχίζουµε για ΡΕΘΥΜΝΟ το ο̟οίο θεωρείται µια α̟ό τις ̟ιο
καλοδιατηρηµένες αναγεννησιακές ̟όλεις και συνδυάζει την
ανατολίτικη όψη µε την Ενετική αρχιτεκτονική ̟ου κυριαρχεί
στο κάστρο Φορτέτζα.Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στη ̟αλιά
̟όλη και τα σοκάκια της ̟ου α̟οτελεί ζωντανό µουσείο µνηµείων
των τελευταίων αιώνων., συνδυάζεται µε την ενετική
αρχιτεκτονική της Αναγέννησης. Εν συνεχεία οδεύουµε για το
λιµάνι του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ό̟ου ε̟ιβίβαζοµαστε στο ̟λοίο για το
ταξίδι της ε̟ιστροφής ̟ρος τον ΠΕΙΡΑΙΑ.∆ιανυκτέρευση εν ̟λω.
6ή ηµέρα: Αφιξη νωρίς το ̟ρωί της ε̟οµένης στο λιµάνι του
ΠΕΙΡΑΙΑ.
Τιµή : 285,00 € κάτ ΄ατοµο στο δικλινο δωµάτιο.
Τιµή : 360,00 € µονόκλινο

Εισιτήρια σε 4κλινες εσωτερικές καµ̟ίνες ΠειραιάΧανιά, Ηράκλειο-Πειραιά, 3 διανυκτερεύσεις στο Hράκλειο σε
ξενοδοχείο 3*,3 δεί̟να& 3 ̟ρωινά σε µ̟ουφέ,όλες οι µεταφορές µε
̟ούλµαν στη ΚΡΗΤΗ σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα, ΑρχηγοςΣυνοδός,Φ̟α
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