
 

 
Γιάπκεια: 4 ημέπερ  

Ανασωπήζειρ: 27/10 
 
 
 

28Η ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ  
 Ελούνηα – Άγιος Νικόλαος – Ηράκλειο – Οροπέδιο Λαζιθίοσ -  Μονή 

Τοπλού - Σηηεία - Φοινικόδαζος Βάι - Κνωζός - Αρτάνες 
 

(αεποποπική εκδπομή) 
 

 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 
 

 

1η μέπα: Αθήνα - Ηπάκλειο – Οποπέδιο Λαζιθίος – Άγιορ Νικόλαορ - Δλούνηα 

Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην ην πξσί θαη πηήζε γηα ην Ηξάθιεην. Αλαρώξεζε γηα ην Όξνο 
Γίθηε, όπνπ κπξνζηά καο αληηθξίδνπκε κηα παλέκνξθε θαη εύθνξε έθηαζε, γεκάηε θαξπδηέο, 
κειηέο θαη ζπάληα βιάζηεζε. Γξαθηθά ρσξηνπδάθηα, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα πνπ θπξηνιεθηηθά 
πεξηθπθιώλνπλ ην Οξνπέδην ηνπ Λαζηζίνπ. Δπηζθεπηόκαζηε ηελ Παλαγία Κεξά, έλα ηζηνξηθό 
Μνλαζηήξη, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Β’ Παγθόζκην Πόιεκν από ηνλ Διιεληθό 
απειεπζεξσηηθό ζηξαηό. Χξόλνο γηα γεύκα (έμνδα αηνκηθά) ζε παξαδνζηαθό νξεηλό ρσξηό κε 
απζεληηθέο ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ! Σπλερίδνπκε γηα ην γξαθηθό Άγην Νηθόιαν, ηελ θνζκνπνιίηηθε 
πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ. Χξόλνο λα απνιαύζνπκε ηελ νκνξθηά ηνπ, λα πεξπαηήζνπκε ζηα 
γξαθηθά ζνθάθηα θαη λα πηνύκε ηνλ θαθέ καο ζην ιηκαλάθη. Τν απόγεπκα κεηαθνξά θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην ππεξπνιπηειέο Royal Marmi Bay 5* ζηελ Δινύληα θαη ην βξάδπ δείπλν. 
  

 
2η μέπα: ηηεία - Μονή Σοπλού – Φοινικόδαζορ Βάι 

Πινύζην πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Σεηεία ηελ παηξίδα ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ θαη 
ηνπ Δξσηόθξηηνπ, ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά, ζηνλ κπρό ηνπ νκώλπκνπ Κόιπνπ κε ην 
Βελεηζηάληθν θξνύξην ηνπ Καδαξκά θαη ηα εξείπηα ηνπ κηλσηθνύ πνιηηηζκνύ. Σήκεξα δηαηεξεί 
ηελ παξάδνζε ηεο ελώ ηαπηόρξνλα εθζπγρξνλίδεηαη. Λίγν έμσ από ηελ Σεηεία βξίζθεηαη ε 
Μνλή Τνπινύ, κηα από ηηο πινπζηόηεξεο θαη κεγαιύηεξεο Μνλέο ηεο Κξήηεο, κε ην 
ραξαθηεξηζηηθό θσδσλνζηάζην. Σπλερίδνπκε γηα ην θνηληθόδαζνο ηνπ Βάη, ην ιεγόκελν 
“Αηζζεηηθό Γάζνο”, κηα θαηαπξάζηλε όαζε κε ρηιηάδεο θνίληθεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ 
παλέκνξθε ακκνπδηά. Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν θαη ην βξάδπ δείπλν. 
 
 

3η μέπα: Δλούνηα – πιναλόγκα (πποαιπεηική) 

Μπνπθέ πξόγεπκα θαη ρξόλνο λα ραξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ πνιπηεινύο μελνδνρείνπ καο. 
Χαιαξώζηε ζην Euphoria Spa (καζάδ, ρακάκ, ζάνπλα) ή απνιαύζηε ην θνθηέηι ζαο ζηελ 
δίπια ζηελ πηζίλα. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα βόιηα ζηελ Δινύληα γηα λα ςσλίζεηε ηα 
ζνπβελίξ ζαο θαη γηα θαθέ θαη γιπθό ζην γξαθηθό ιηκαλάθη. Τν απνγεπκαηάθη ζαο 
πξνηείλνπκε κηα κνλαδηθή επίζθεςε ζην λεζί ηεο Σπηλαιόγθα, όπνπ γπξίζηεθε ε κνλαδηθή 
ζεηξά “Τν Νεζί”, κε θαξαβάθη θαη μελαγό από ην ιηκάλη ηεο Πιάθαο (έμνδα αηνκηθά). Τν 
βξαδάθη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δείπλν. 
 

 
4η μέπα: Κνωζόρ - Απσάνερ - Ηπάκλειο – Αθήνα 

Πινύζην πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Κλσζνύ, ην 
θέληξν ηνπ Μηλσηθνύ πνιηηηζκνύ. Σπλερίδνπκε γηα θαθέ ζην παξαδνζηαθό θαη πνιύρξσκν 
ρσξηό Αξράλεο θαη γηα πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ. Θα δνύκε ηνλ ηάθν ηνπ Νίθνπ 
Καδαληδάθε ζηνλ πξνκαρώλα Μαξηηλέγθν, ηελ παξαιηαθή κε ην ελεηηθό θάζηξν, ηελ θξήλε 
ηνπ Μνξνδίλη θ.α. Αξγόηεξα, κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο 
ζηελ Αζήλα. 

 



 
 
 

Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο : 

 

 
 

 
Πεπιλαμβάνονηαι: 

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα – Ηξάθιεην - Αζήλα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε Sky Express 

 Γηακνλή ζην Royal Marmin Bay 5* κε εκηδηαηξνθή 

 Δθδξνκέο, κεηαθνξέο όπσο αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ πξόγξακκα 

 Αξρεγόο – Σπλνδόο 

 Αζθάιεηα Αζηηθήο επζύλεο & ηαμηδησηηθή ζηνπο εθδξνκείο σο 75 εηώλ 

 Φ.Π.Α. 

 

 
Γεν πεπιλαμβάνονηαι: 

 

 Φόξνη αεξνδξνµίνπ 45€ θαη' άηνµν 

 θόξνο δηαλπθηέξεπζεο € 4,00 / δσκάηην / δηαλπθηέξεπζε 

 H (πξναηξεηηθή) επίζθεςε ζηε Σπηλαιόγθα 

 

 
ημείωζη: 

 Τν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 

 Η ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε από ηα αλαθεξόκελα ηαμίδηα, ζεκαίλεη απηόκαηε θαη 
αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ Γεληθώλ Όξσλ Σπκκεηνρήο 

 

 

Πηήζειρ με Sky Express 

 

 

Ανασ. 
Γίκλινο 

Standard 
Sea View 

Γίκλινο 
Superior 
Sea View 

Γίκλινο 
Deluxe 

Sea View 

Γίκλινο Deluxe 
with Private 

Pool 
Sea View 

Μονόκλινο 
Standard 
Sea View 

Μονόκλινο 
Superior 
Sea View 

27/10 

4ημ. 
439€ 464€ 489€ 539€ 599€ 689€ 

 
Ημεπομηνία 

 

Γιαδπομή Ανασώπηζη Άθιξη  

27.10.2022 Αθήνα – Ηράκλειο 07:30 08:20 

30.10.2022 Ηράκλειο – Αθήνα  18:35 19:25 


