
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΝΑ ΤΙΜΑ ΤΗΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!
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Ελάτε μαζί μας στα Χανιά γιατί προσφέρουμε :

4 ΗΜΕΡΕΣ

Πάσχα σταΠάσχα στα

ΧανιάΧανιά

Πάσχα σταΠάσχα στα

ΧανιάΧανιά

 Αναλλοίωτη παράδοση, ζεστασιά και ηρεμία. Κάπως έτσι είναι το Πάσχα στα Χανιά της Κρήτης. H πανέμορφη πόλη
έχει το χάρισμα να μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, κοντά στην παράδοση και τα έθιμα των παλιών… Πόσο μάλλον
κατά τη διάρκεια του Πάσχα, που η παράδοση ζωντανεύει ακόμη περισσότερο. Τα εθιμα της πόλης θα μας φέρουν
πιο κοντά σε αυτό το ανεκτίμητο δώρο , την κρητική φιλοξενία. Το κρητικό γλέντι και το κρητικό τραπέζι δεν
χρειάζονται εισαγωγή. Αυτές τις μέρες στα Χανιά δικαιώνεται η φήμη τους με το παραπάνω. Μια αρχοντική πόλη
που γνωρίζει να τιμά την μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. Ίσως η καλύτερη στιγμή να επισκεφθεί κανείς τα Χανιά.
 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς αεροπορικές θέσεις και διαμονή σε ποιοτικά
ενοικιαζόμενα δωμάτια και σε ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες
παραλίες σε αρκετά χαμηλές τιμές... εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε τη διαμονή σας και να
αφήσετε τα υπόλοιπα σε εμάς!

Προ κρατημένες θέσεις με απευθείας πτήσεις RYANAIR σε χαμηλές τιμές
Επιλεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία σε τιμές γκρουπ
Πολλές επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία 
Διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια οικονομικά αλλά ταυτόχρονα ποιοτικά και σε ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας
μέσα στην πόλη αλλά και στις κοντινές φημισμένες παραλίες
Ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε parking στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” για να αφήσετε το αυτοκίνητο σας 
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ με παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο των Χανίων 
Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων 
Ταξιδιωτική ασφάλιση και δυνατότητα αναβάθμισης με καλύψεις covid
Τη δική μας φροντίδα..Είναι καλό να έχεις κάποιον έμπειρο να σε προσέχει!



ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Η Φουνάρα ή αλλιώς το κάψιμο του Ιούδα, είναι αυτό που προστάζει η παράδοση το βράδυ του Μεγάλου
Σαββάτου. Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής μικροί και μεγάλοι μαζεύουν ξύλα στο προαύλιο των εκκλησιών με
σκοπό να τα δημιουργήσουν ένα μεγάλο σωρό, δηλαδή τη Φουνάρα. Στην κορυφή της σωρού τοποθετείται το
σκιάχτρο του Ιούδα και ανάβουν τη φωτιά για να κάψουν τον Ιούδα. Με το «Χριστός Ανέστη» θα ακούσεις τις
γνωστές μπαλωθιές των Κρητικών, πυροτεχνήματα και τις καμπάνες να ηχούν στα χαρμόσυνα νέα της Ανάστασης
του Χριστού.

Αν είσαι λάτρης των εθίμων, προτείνουμε πριν το πασχαλινό τραπέζι να παρακολουθήσεις το τελετουργικό της
«ωμοπλατοσκοπίας» στις ορεινές περιοχές. Το τελετουργικό πραγματοποιείται από τους βοσκούς της περιοχής,
που πιστεύουν ότι το πασχαλινό αρνί διαθέτει προφητικές δυνάμεις. Έτσι «διαβάζουν» τη σπάλα του
προφητεύοντας το μέλλον. Το «διάβασμα» συνοδεύεται φυσικά από άφθονη ρακή , μεζέδες και φυσικά
μαντινάδες.

Το παραδοσιακό υπαίθριο παζάρι των Βουκολιών Κισάμου, που γίνεται κάθε Μ. Παρασκευή, είναι η τελευταία
μεγάλη ζωοπανήγυρη-εμποροπανήγυρη που σώζεται στην Κρήτη και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλο το νησί.
Ανάλογα παζάρια στήνονται στις Βρύσες και το Καστέλι. Η ατμόσφαιρα θυμίζει γιορτή, καθώς είναι ταυτόχρονα
μια ευκαιρία για φίλους και συγγενείς να ξαναβρεθούν εκεί με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι μοναδική
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Η Δευτέρα του Πάσχα, γιορτή του Αγίου Γεωργίου, στην Ασή Γωνιά, όπου τελείται ένα μοναδικό έθιμο. Οι βοσκοί
οδηγούν τα κοπάδια στην εκκλησία του Αϊ-Γιώργη, αρμέγουν τα ζώα και όταν τελειώσουν, ο ιερέας τα ευλογεί και
τα ραντίζει με αγιασμό. Το γάλα μοιράζεται στους πιστούς και μετά την θεία λειτουργία ακολουθεί ένα αυθεντικό,
κρητικό, παραδοσιακό γλέντι.

 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
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Chania-Easter



ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Ryanair
Περιλαμβάνεται ανά άτομο 1 προσωπικό αντικείμενο (40Χ20Χ25) και μια χειραποσκευή (55 x 40 x 20) μέχρι 10 κιλά.
Προκράτηση θέσης στις πτήσεις (για να μην κάθεστε μακριά από τον συνταξιδιώτη σας!)
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών 
Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Οι φόροι διαμονής οι οποίοι πληρώνονται στην υποδοχή του ξενοδοχείου: ανά άτομο/ανά ημέρα: 2 αστέρων
0,50€, 3 αστέρων 1,50€, 4 αστέρων 3,00€, 5 αστέρων 4,00€
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για να
εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων λόγω
νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ .

Chania-Easter

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - RENT A CAR
ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΧΛΜ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4 ΗΜΕΡΕΣ

A Nissan Micra 1.2 115
Β Suzuki Celerio 1.4 145
C Toyota Corolla 1.6 185

Προσοχή μη ξεχάσετε το δίπλωμα και την πιστωτική σας κάρτα!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΣ

ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

1o ΠΑΙΔΙ 2o ΠΑΙΔΙ ΠΤΗΣΕΙΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ
 

14 Απριλίου

PORTO KALAMAKI 
Καλαμάκι 

Πρωινό STUDIO 289 225 -

RYANAIR
 

14/04
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–XANIA

07.15 - 08.30
 

17/04
XANIA–ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

22.45 - 00.05

CRETA PALM 4*
Κάτω Σταλός

Πρωινό STUDIO 295 235 -

ELIA FATMA BOUTIQUE 4*
Παλιά πόλη

Πρωινό CLASSIC 329 - -

MORUM HOTEL 4*
Πόλη 

Πρωινό STANDARD 349 270 -

SIRIOS VILLAGE 4* 
Κάτω Δαράτσο 

All inclusive STANDARD 360 249 349

KYDON HOTEL 4*
Πόλη

Πρωινό CLASSIC 379 315 -

**ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΕΠΙΝΑΥΛΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ): 45€

Για την ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται δίπλωμα αυτοκινήτου, πιστωτική κάρτα η οποία χρησιμοποιείται ως εγγύηση και
να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας.
Τιμές για parking στο SKYPARK αεροδρόμιο “Μακεδονία”, 4 ημέρες 16€ανά αυτοκίνητο.
Το πάρκινγκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των
αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο 24 ώρες και προσφέρει επισκευή μικρό-βλαβών λόγω ακινησίας (π.χ.
μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα
επιπλέον ασφάλιση για καλύψεις λόγω νόσησης από Covid πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού +20€ ανά άτομο. 

Σημειώσεις :

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL

