KRETA TROCHĘ INNA Z MARIĄ QUOOS
Dzień pierwszy Warszawa/Chania lub Heraklion
Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie przy stanowisku Happy Holiday
Travel Duo na dwie godziny przed wylotem. Przelot do Chani lub Heraklionu.
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Dzień drugi Gramvoussa
Po śniadaniu wyjazd na całodzienną wycieczkę statkiem, przez malowniczą zatokę Kissamos, na
Wyspę Piratów. Płynąc wzdłuż Półwyspu Gramvousa poznajemy tzw. „geologiczny fenomen”,
obserwowany przez geologów z całego świata. Na wyspie piratów znajdziemy fortecę wenecką,
usytuowaną na 137 - metrowym wzgórzu, na które możemy wspiąć się po kamiennych schodkach.
Dla mniej wytrwałych - kąpiel w morzu. Po zwiedzaniu przepłyniemy statkiem do przepięknej
laguny w zatoce Balos (na pokładzie statku lunch), gdzie krystalicznie czysta woda mieni się różnymi
kolorami, w otoczeniu bladoróżowego piasku. Czas na plażowanie, kąpiele, zbieranie muszli. Powrót
do hotelu na kolację i nocleg.

Dzień trzeci Samaria

Wczesnym rankiem wyjazd autokarem do miejscowości Omalos (śniadanie w formie suchego
prowiantu). Proponujemy „normalną” wersję tej wycieczki lub tak zwaną „Samarię dla leniwych”.
„Normalna” wersja rozpoczyna się w Omalos skąd rozpocznie się kilkugodzinna, piesza wycieczka
przez najpiękniejszy i najdłuższy /18 km/ wąwóz w Europie, którego ściany w najwyższym punkcie
dochodzą do 400 m wysokości, a najwęższe przejście, tzw. Żelazne Wrota, ma ok. 3,5 m. W 1962 roku
utworzono tu Park Narodowy. Po wysiedlonych mieszkańcach tej pasterskiej okolicy (wioska
Samaria) pozostały małe kaplice, domostwa, które do dziś można oglądać. Wąwóz Samaria to
skupisko licznych gatunków roślin i zwierząt, a głównymi mieszkańcami tego terenu są kozice
górskie Kri-Kri. Zetknięcie z niespotykaną gdzie indziej wspaniałą roślinnością, dziki i nienaruszony
przez cywilizację krajobraz, zapach ziół pozostawiają niezapomniane wrażenia. Po krótkim
odpoczynku i lunchu w Agia Roumeli, w tawernie Artemis, rejs statkiem do malowniczej wioski
Sougia.
„Samaria dla leniwych” rozpoczyna się również wczesnym rankiem, też z Omalos, dalej przejazd do
Sougia i przepłynięcie promem do Agia Roumeli. Tu rozpoczyna się wędrówka ok. 3,5-4 km do tzw.
Żelaznych Wrót i dalej ok. 800 m do polany „Chrystusa Samarii”. Tam spotkanie z turystami, którzy
zdecydowali się na pokonanie całego Wąwozu i wspólny rejs z Agia Roumeli do Sougia.
Powrót do hotelu na kolację i nocleg.

Dzień czwarty Kalamaki

Śniadanie i obiadokolacja w hotelu. Czas wolny na kąpiele w morzu i plażowanie. Dla chętnych
zorganizowany wyjazd do Parku Wodnego (koszt ok. 35 EUR)

Dzień piąty Aptera
Po śniadaniu całodzienna wycieczka autokarowa, która jest podróżą od starożytności do
współczesności. Turyści otrzymują na niej dużą dawkę wiadomości o Krecie, obyczajach i kulturze.
APTERA to ruiny starożytnego miasta, które istniało od XIV w. p.n.e do VII w. n.e. Zwiedzamy
odkopane przez archeologów domy z okresu Bizancjum i łaźnie z okresu rzymskiego, ruiny Świątyni
Artemidy. Kolejną atrakcją jest kąpiel w Jeziorze Kurna, jedynym polodowcowym jeziorze na Krecie
w otoczeniu Gór Białych, głębokie na 80 m. Po odpoczynku, wypad do ARGIEROUPOLI romantycznej wioski, w której ze wszystkich stron kaskadami spływa woda, tworząc piękne
wodospady. Lunch w tawernie w Argieroupoli. Na zakończenie zwiedzanie RETHYMNO - jednego z
czterech większych miast na Krecie, z największą na Morzu Śródziemnym Fortecą Wenecką, pięknym
portem i turecko-wenecką starówką. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
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Dzień szósty Agios Nicolaos, Heraklion
Po wczesnym śniadaniu wyjazd na wschodnią część Krety. Pierwszy przystanek w Fodele. Jest to
niewielka kreteńska wioska usytuowana wśród gajów pomarańczowych z pięknym parkiem,
Muzeum El Greco i bizantyjskim kościołem z pięknymi freskami.
Dalej droga prowadzi do Selinari, aby zobaczyć piękny kościół Agios Georgios, Nicolaos. Po krótkim
spacerze wyruszamy do Eloundy, aby zaokrętować się na statek i przepłynąć na wyspę Spinalonga.
Zwiedzanie wyspy, powrót do Eloundy, i przejazd do Agios Nicolaos. Po zwiedzaniu miasta wizyta
na płaskowyżu Lassithi – prawdziwa atrakcja wschodniej Krety. To bardzo żyzna dolina leżąca
pośrodku masywu Dikte, więc jest ze wszystkich stron osłonięta od wiatru górami. Żyzność
płaskowyż zawdzięcza masom wód gromadzących się w podziemnych wapiennych grotach podczas
wiosennych roztopów śniegu. Jedna z takich jaskiń nazywana jest Grotą Zeusa. To tu miał się
narodzić "ojciec bogów i ludzi". Pierwsze znaleziska z epoki minojskiej odnaleziono tu jeszcze
podczas okupacji tureckiej w 1866r. Dziś jaskinia jest atrakcją turystyczną. W krajobraz płaskowyżu
Lassithi wpisane są niezliczone wiatraki, które dawniej napędzały pompy wydobywające wodę
z głębi ziemi. Kiedyś było ich prawie 10 tysięcy. Obecnie pracę tę wykonują pompy spalinowe,
a nieliczne pozostałe wiatraki wyremontowano ze względu na turystów. Dzięki nawadnianiu
możliwa jest tu efektywna uprawa zbóż, ziemniaków, warzyw i owoców. Lunch. Podróż powrotna do
hotelu na kolację i nocleg.

Dzień siódmy Knossos
Po wczesnym śniadaniu wyruszamy do Knossos. Są to słynne wykopaliska archeologiczne Pałacu z
początków cywilizacji kreteńskiej, ostatniej z wielu budowli, które wznoszono w tym miejscu. Mimo
że wyższe piętra (zbudowane głównie z cegły i drewna) zostały kompletnie zniszczone, to rozmiary i
liczba pomieszczeń nadal robią ogromne wrażenie. Wzgórze pozostało w pamięci kolejnych pokoleń
jako siedziba króla Minosa, z którym związany jest mit o Minotaurze uwięzionym w labiryncie pod
pałacem. Zrujnowany pałac został opuszczony i pozostawiony na wiele lat w zapomnieniu, Kultura
Minojska uznawana jest za kolebkę kultury europejskiej. Lunch w lokalnej tawernie. Zwiedzanie
Muzeum Archeologicznego w Heraklionie, uznawanego za jedno z najciekawszych muzeów greckich
ze względu na klasę posiadanych eksponatów. Powrót do hotelu na kolacje i nocleg.

Dzień ósmy Chania lub Heraklion/Warszawa
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy.
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