ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΥ - ΑΤΗΚ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ
3-8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (6 ΜΕΡΕΣ – 5 ΝΥΧΤΕΣ)
1η ημέρα, Παρασκευή 3/4 (Πτήση Αναχώρησης - διανυκτέρευση στο Ηράκλειο)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Αναχώρηση με απευθείας πτήση για το Ηράκλειο. Άφιξη, επιβίβαση στα λεωφορεία
και μεταφορά. Διανυκτέρευση (προαιρετικά, δείπνο και βραδινή βόλτα με τα πόδια στην πόλη).
2η ημέρα Σάββατο 4/4 (Διαδρομή 162 Km - διανυκτέρευση στο Ηράκλειο) – Διαδρομή χάρτη στο Google Maps
07.30-08.15 π.μ.: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Ανατολική Κρήτη με πρώτο σταθμό την Ιερά Μονή του
Αγίου Γεωργίου (Σεληνάρι). Μετά, προχωρούμε στην όμορφη Κριτσά Λασιθίου και την Εκκλησία της Παναγίας Κεράς,
μοναδικό μνημείο βυζαντινής τέχνης! Ακολούθως, κατευθυνόμαστε στην φημισμένη Ελούντα. Από την Ελούντα θα
επισκεφθούμε το νησάκι της Σπιναλόγκας, γνωστό σαν η τελευταία αποικία λεπρών στην Ευρώπη. Στη συνέχεια,
προχωρούμε για την πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου, Άγιο Νικόλαο, για βόλτα με τα πόδια στη γραφική πόλη και το
μεσημεριανό μας γεύμα. Ακολούθως, επιστροφή στο Ηράκλειο όπου θα δούμε τη Λότζια, την Κρήνη Μοροζίνη
(Λιονταράκια), το Ναό της Αγίας Αικατερίνης με το μουσείο Βυζαντινών εικόνων, τον Άγιο Μηνά (Μητροπολιτικός ναός
Ηρακλείου), τον Άγιο Τίτο και το επιβλητικό φρούριο του «Κούλε» στην είσοδο του παλιού ενετικού λιμανιού.
Σημείωση: Αν ο διαθέσιμος χρόνος επαρκεί, στην επιστροφή στο Ηράκλειο θα επισκεφθούμε το ενυδρείο
«Θαλασσόκοσμος» στις Γούρνες. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα και εντυπωσιακά ενυδρεία της Μεσογείου και
αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών, αλλά και σύγχρονο κέντρο έρευνας.
3η ημέρα, Κυριακή 5/4 (Διαδρομή 161 Km - διανυκτέρευση στο Ρέθυμνο) – Διαδρομή χάρτη στο Google Maps
07.30-8.15 π.μ.: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για εκδρομή με πρώτη μας στάση τη γραφική αγροτική κωμόπολη
του Νομού Ηρακλείου, τις Αρχάνες. Πρόκειται για κωμόπολη με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και υποδειγματική ανάπλαση
που απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ανάπλασης χωριού. Συνεχίζουμε για το χωριό Φόδελε που βρίσκεται σε μία κοιλάδα
με πορτοκαλιές και είναι συνδεδεμένο με το μεγάλο Κρητικό ζωγράφο Δομίνικο Θεοτοκόπουλο, τον El Greco. Το σπίτι όπου
γεννήθηκε βρίσκεται βορειοανατολικά του χωριού. Ακολούθως, προχωρούμε για τα Ανώγεια Μυλοποτάμου, χωριό
καταγωγής του Νίκου Ξυλούρη, που βρίσκονται σε υψόμετρο 700-790 μ. Η διαδρομή είναι θαυμάσια, ορεινοί δρόμοι με
στροφές που διέρχονται μέσα από μερικά ενδιαφέροντα χωριά. Στα Ανώγεια θα έχουμε και το μεσημεριανό μας γεύμα. Το
Σπήλαιο των Ζωνιανών ή «Τρύπα του Σφεντόνη» είναι ο επόμενος μας προορισμός. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα
σπήλαια της Ελλάδος με επιφάνεια 3400 τ.μ. και μήκος 145 μ. Η απαράμιλλη και σπάνια φυσική ομορφιά του, καθηλώνει
τον επισκέπτη και το καθιστά ως ένα από τα ωραιότερα της Κρήτης. Ακολούθως, περνώντας από τα πανέμορφα χωριά
Γαράζο, Μαργαρίτες, και Ελεύθερνα φτάνουμε στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, ίσως το πιο ιστορικό μνημείο της Κρήτης. Από εδώ
ξεκίνησε η Κρητική επανάσταση ενάντια στο Τούρκο κατακτητή. Σε όλους μας είναι ακουστό το Ολοκαύτωμα της μονής. Μικρή
στάση στο παραδοσιακό χωρίο Μαρουλάς και άφιξη στο ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο, τακτοποίηση στα δωμάτια.
20.00 μ.μ.: Δείπνο (νηστίσιμος και μη μπουφές) στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.
4η ημέρα, Δευτέρα 6/4 (Διαδρομή 97.4 Km - διανυκτέρευση στο Ρέθυμνο) – Διαδρομή χάρτη στο Google Maps
07.30-08.45 π.μ.: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να γνωρίσουμε τη ρομαντική και άγρια όψη της νότιας
Κρήτης. Πρώτη μας στάση η Ιερά, Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Πρέβελης η οποία έχει ένδοξο παρελθόν λόγω της
ενεργούς συμμετοχής των αδελφών μοναχών της σε όλους τους εθνικούς αγώνες για την ελευθερία και τη μόρφωση του
Λαού μας. Επίσκεψη στην παραλία Πρέβελης και καφεδάκι στο γραφικό, παραλιακό Πλακιά. Συνεχίζουμε για το
Κουρταλιώτικο φαράγγι. Ένα θαυμάσιο φαράγγι που αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Ακολουθώντας τα σκαλοπάτια που
βρίσκονται πλευρικά του δρόμου φθάνουμε στο βάθος του φαραγγιού, όπου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Καταλήγουμε στο παραδοσιακό Κρητικό χωριό Σπήλι, με τα κρυστάλλινα νερά που αναβλύζουν από τις κρήνες της κεντρικής
πλατείας. Στο Σπήλι θα έχουμε και το μεσημεριανό μας γεύμα. Έπειτα θα δούμε το πλούσιο σε βλάστηση φαράγγι της
Πατσού, ένα από τα γνωστότερα και ομορφότερα της Κρήτης. Η ευρύτερη περιοχή παράγει κάθε είδους προϊόντα καλής
ποιότητας όπως λάδι, καρύδια, κεράσια, οπωρικά, εσπεριδοειδή κάτι που οφείλεται στις πολλές πηγές νερού που διαθέτει.
Το όλο τοπίο είναι όντως εντυπωσιακό και θα σας συνεπάρει. Κάτω από την Βραχοσκεπή του Φαραγγιού βρίσκεται το
εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου, προστάτη των παιδιών, θεωρείται θαυματουργός και προσελκύει πλήθος προσκυνητών.
Τελευταία μας στάση το φράγμα των Ποταμών, ένα από τα πιο πρωτοποριακά, ενεργειακά έργα της χώρας, πόλος έλξης
επισκεπτών που θαυμάζουν τον νέο υδροβιότοπο και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Επιστροφή το
απόγευμα στο Ρέθυμνο.
20.00 μ.μ.: Δείπνο (νηστίσιμος και μη μπουφές) στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.

5η ημέρα, Τρίτη 7/4 (Διαδρομή 197 Km - διανυκτέρευση στο Ρέθυμνο) – Διαδρομή χάρτη στο Google Maps
07.30-08.45 π.μ.: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για επίσκεψη στη δυτική Κρήτη και το νομό Χανίων. Πρώτος
σταθμός μας, το χωριό Θέρισσος το οποίο είναι κτισμένο στους πρόποδες των Λευκών Ορέων και βρίσκεται σε απόσταση 15
χλμ. νότια της πόλης των Χανίων. Είναι ιδιαίτερα γνωστό, καθώς έχει συνδεθεί με την επαναστατική δράση του Ελευθέριου
Βενιζέλου. Για να φτάσουμε στο χωριό θα περάσουμε από το φαράγγι που φέρει το όνομα του Βενιζέλου. Ακολούθως,
κατευθυνόμαστε στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων, ένα από τα πιο
σημαντικά μοναστηριακά συγκροτήματα του τέλους της Βενετοκρατίας στην Κρήτη, με πλούσια προσφορά στην ιστορία και
την παιδεία του νησιού και τους τάφους των Βενιζέλων στο Ακρωτήρι, από όπου θα δούμε μία πανοραμική άποψη των
Χανίων. Κατηφορίζουμε στην πόλη των Χανίων, πρώην πρωτεύουσα του νησιού. Επίσκεψη στην Δημοτική Αγορά, στην
αγορά δερματίνων ειδών, στο Ενετικό λιμανάκι και στο ιστορικό φρούριο «Φιρκά» το οποίο οι Βενετοί χρησιμοποιούσαν σαν
φυλακή για τους Έλληνες που καταδικάζονταν σε θάνατο. Εκεί υψώθηκε η Ελληνική σημαία, ενώπιον του Βενιζέλου και του
Βασιλιά Κωνσταντίνου το 1913, ως επισφράγισμα της ένωσης με την Ελλάδα. Στα Χανιά θα έχουμε και το μεσημεριανό μας
γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο Ρέθυμνο με στάση στη λίμνη Κουρνά, μοναδική φυσική λίμνη σε νησί στην Μεσόγειο.
19.30 μ.μ.: Συγκέντρωση στο ξενοδοχείο & προσφορά αποχαιρετιστήριου ποτού με σνακ.
20.00 μ.μ.: Δείπνο (νηστίσιμος και μη μπουφές) στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.
Σημείωση: Αν ο διαθέσιμος χρόνος επαρκεί, στη διαδρομή επιστροφής στο Ρέθυμνο θα επισκεφθούμε την πανέμορφη
Αργυρούπολη με το καταπράσινο τοπίο και τις τρεχούμενες πηγές.
6η ημέρα, Τετάρτη 8/4 (Διαδρομή 87.7 Km - Πτήση Επιστροφής) – Διαδρομή χάρτη στο Google Maps
07.30-08.45 π.μ.: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αμέσως μετά περιήγηση με τα πόδια της γραφικότατης πόλης του Ρεθύμνου.
Επίσκεψη στο Ενετικό λιμάνι, την παλιά πόλη, το Ενετικό φρούριο Φορτέτζα και την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνου. Στη
συνέχεια, φθάνουμε στην πλατεία της Κυρίας των Αγγέλων όπου βρίσκεται η εκκλησία της Μικρής Παναγίας η οποία
οικοδομήθηκε στα χρόνια της Βενετοκρατίας και ήταν αφιερωμένη στην Αγία Μαρία Μαγδαληνή του Τάγματος των
Δομηνικανών (πρόκειται για τρίκλιτη εκκλησία που στα χρόνια της τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε τζαμί και το 1680
προστέθηκε μιναρές που σύντομα κατέρρευσε) και η περιήγησή μας ολοκληρώνεται στην εκκλησία των Αγίων Τεσσάρων
Μαρτύρων. Τέλος, αν τη μέρα αυτή διοργανώνεται Λαϊκή Αγορά (παζάρι) στην πόλη του Ρεθύμνου, θα την επισκεφθούμε.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Νωρίς το απόγευμα επιβίβαση στα λεωφορεία και αναχώρηση για το αεροδρόμιο «Νίκος
Καζαντζάκης» του Ηρακλείου (με στάση στο ειδυλλιακό αξιοθέατο στο Μπαλί Ρεθύμνου, με τους μικρούς απάνεμους
κόλπους του) και το ταξίδι της επιστροφής στη Κύπρο, φεύγοντας με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη Κρήτη.
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Castello City (Ηράκλειο) & Lefkoniko Beach & Bay (Ρέθυμνο)

Δίκλινο
€440

Τρίκλινο
€430

Μονόκλινο
€495

Στις τιμές περιλαμβάνονται:












Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ηράκλειο-Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Astra Airlines
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων €120/άτομο (αύξηση ή μείωση επιβαρύνει ή ωφελεί τον ταξιδιώτη)
2 βράδια στο Castello City 3*Sup με πρόγευμα στο Ηράκλειο & 3 βράδια στο Lefkoniko Beach & Bay 3*Sup στο Ρέθυμνο με
ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο σε μπουφέ με εξαιρετικής ποιότητας νηστίσιμα και μη εδέσματα)
Δείπνο με ζωντανή μουσική στο ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο (μέρος της ημιδιατροφής)
Αποχαιρετιστήριο ποτό με σνακ
Μεταφορά αεροδρόμιο-ξενοδοχείο-αεροδρόμιο
Όλες οι εκδρομές (όπως αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα) με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας στην Κρήτη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
Έντυπο πληροφοριακό υλικό για τη Κρήτη
Υπηρεσίες αντιπροσώπου μας (ιδιόκτητο γραφείο μας Aphrodite Travel στην Κρήτη)
Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Οι είσοδοι (όπου απαιτούνται) κατά τη διάρκεια των εκδρομών.
Σημειώσεις για το Castello City Hotel: Βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου σε πολύ πλεονεκτική θέση με εύκολη πρόσβαση στα
πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν τηλέφωνο, τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι, κλιματισμό, ασύρματο
internet και μπάνιο ή ντουζ.
Σημειώσεις για το ξενοδοχειακό συγκρότημα Lefkoniko Beach & Bay: Βρίσκεται 50 μέτρα από την απέραντη χρυσή αμμουδιά
και 500 μέτρα από το κέντρο της πόλης. • Τα δωμάτια διαθέτουν τηλέφωνο, τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι, κλιματισμό και μπάνιο
ή ντουζ. Επίσης παρέχεται δωρεάν ασύρματο internet στους κοινόχρηστους χώρους. • Η επίσημη κατηγορία του είναι 3* αλλά τα
πλείστα συνεργαζόμενα με αυτό ταξιδιωτικά γραφεία το παρουσιάζουν στους καταλόγους τους σαν 4* λόγω της τοποθεσίας, των
ανέσεών του καθώς επίσης και των ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχει.
Πτήσεις: Παρασκευή 3/4 Λάρνακα – Ηράκλειο 18.45 μ.μ.-20.15 μ.μ. • Τετάρτη 8/4 Ηράκλειο – Λάρνακα 16.30 μ.μ.-18.00 μ.μ.
Αριθμός ατόμων: 30-50 (ανά 20 άτομα 1 άτομο σε δίκλινο δωρεάν, εκτός φόρων αεροδρομίων και επίναυλου καυσίμων)

ΚΡΗΤΗ: ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΓΕΜΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ!

