
Γύρος Κρήτης 7 μέρες 25 – 31/07, 01-07/08, 08-14/08 & 15-21/08. Αεροπορικώς

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Πτήση για Ηράκλειο - Περιήγηση – Χερσόνησος.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για Ηράκλειο. Άφιξη και
ξεκινάμε την περιήγηση μας την πόλη. Αρχικά, θα δούμε τα τείχη, από τα
σπουδαιότερα μνημεία της Ενετοκρατίας. Ακολουθεί η επίσκεψη στο ναό του Αγίου
Τίτου, τη Λότζια κοντά στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και αναχώρηση για την Χερσόνησο, ελεύθεροι για μπάνιο καφέ ή φαγητό στα
όμορφα παραδοσιακά καφενεία. Επιστροφή στο Ηράκλειο.

2η Μέρα | Ηράκλειο – Κνωσός – Γόρτυνα – Μονή Καλυβιανής -Φαιστός –
Μάταλα.

Πρωινό και αναχώρηση για τα Ανάκτορα της Κνωσού. Η Κνωσός ήταν το κέντρο
του μινωικού πολιτισμού κατά το διάστημα 2000-1400π.χ. Εδώ βρισκόταν το
μεγαλύτερο ανάκτορο της μινωικής Κρήτης που οικοδομήθηκε πάνω στα ερείπια
παλαιότερου. Συνεχίζουμε για Γόρτυνα επίσκεψη στα Ρωμαικά ερείπια και στον
φημισμένο ‘’κώδικα της Γόρτυνας’’ . Προσκύνημα στην μονή Καλυβιανής. Ξεκινάμε
για το ανάκτορο της Φαιστού, ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς
χώρους της Κρήτης, το δεύτερο σε σπουδαιότητα και έκταση Μινωικό ανάκτορο,
θρησκευτικό, οικονομικό και διοικητικό κέντρο στη Μινωική εποχή. Καταλήγουμε
στα Μάταλα, τουριστικός οικισμός διεθνούς φήμης, σε περιοχή φυσικού κάλλους,
στον μυχό του όρμου. Ελεύθεροι για μπάνιο. Η περιοχή έγινε γνωστή, για τις
εντυπωσιακές σπηλιές της και υπήρξε κέντρο διεθνούς χιπισμού τη δεκαετία 1960-
1970.Επιστροφή στο Ηράκλειο

3η Μέρα | Ιεράπετρα – Πλάκα Ελούντας - Νησί Σπιναλόγκα - Άγιος Νικόλαος.

Πρωινό και αναχώρηση για την Ιεράπετρα, χτισμένη στην Αρχαία Ιεράπυτνα, με τα
πολλά θερμοκήπια γνωριμία με την πόλη και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και καφέ.
Αναχώρηση για την όμορφη Ελούντα, άφιξη στην γραφική Πλάκα ελεύθερος χρόνος



για προαιρετική επίσκεψη με καραβάκι απέναντι στο Νησί Σπιναλόγκα (το νησί των
λεπρών), χρόνος για γεύμα εξ ιδίων. Συνεχίζουμε για τον Άγιο Νικόλαο γνωριμία με
την πόλη και χρόνος ελεύθερος για καφέ στην Βουλισμένη Λίμνη που είναι
περιτριγυρισμένη από εστιατόρια, καφετερίες και τουριστικά καταστήματα.
Επιστροφή στο Ηράκλειο.

4η Μέρα | Ηράκλειο - Μονή Αρκαδίου - Ρέθυμνο.

Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό Αρκάδι και προσκύνημα στη Μονή
Αρκαδίου . Το σημαντικότερο μέρος της Μονής Αρκαδίου είναι ο κεντρικός δίκλιτος
ναός, το Καθολικόν, που είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος (το ένα
κλίτος), και στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη (το έτερο κλίτος). πόλη
του Ρεθύμνου παλαιά και σύγχρονη μαγεύει τον επισκέπτη με το ξεχωριστό χρώμα
και την πλούσια πολιτιστική παράδοση. Η παλαιά πόλη χτισμένη γύρω από το
εντυπωσιακό κάστρο Φορτέτζα, διατηρεί την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την
αρχοντική όψη της, με την βενετσιάνικη ρυμοτομία, τις εκκλησίες δίπλα σε μιναρέδες,
τα τοξωτά περάσματα, τα βενετσιάνικα αρχοντικά, τις τούρκικες βρύσες, τα στενά
δρομάκια, τα θολωτά ισόγεια και τα παλαιά σπίτια μα τα βαριά ξύλινα
πορτοπαράθυρα. Καρδιά της παλαιάς πόλης, είναι το γραφικό βενετσιάνικο λιμάνι
και ο φάρος στην άκρη του μικρού λιμενοβραχίονα. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο σε
μια μια από τις φημισμένες παραλίες

5η Μέρα | Ηράκλειο – Χανιά – Μπάλος για μπάνιο.

Πρωινό και αναχώρηση για τα Χανιά Θα επισκεφθούμε τους τάφους των Βενιζέλων
που βρίσκονται σε μια έξοχη τοποθεσία επάνω στο λόφο του προφήτη Ηλία με
πανοραμική θέα στην πόλη. Χρόνος αρκετός για την περιήγηση και γνωριμία με την
πόλη. Από την κεντρική πλατεία στο Σιντριβάνι, το Γιαλί Τζαμί, την Μητρόπολη, την
Μονή Φραγκισκανών που στεγάζει το αρχαιολογικό μουσείο, το φρούριο Φιρκά,
αλλά και τα Νεώρια. Μετάβαση στην ξακουστή παραλία του Μπαλου . Χρόνος
ελεύθερος για μπάνιο . Επιστροφή στο Ηράκλειο

6η Μέρα | Ανώγεια – Ζωνιανά – Αγία Πελαγία.

Πρόγευμα, και ξεκινάμε για τα Ζωντανά του Ψηλορείτη. Χρόνος ελεύθερος για καφέ
στη δροσερή πλατεία του χωριού, και όσοι θέλετε μπορείτε να επισκεφθείτε το
ιδιαίτερο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων που φιλοξενεί όλη την Κρητική ιστορία.
Συνεχίζοντας φθάνουμε στο υπέροχο χωριό του Ξηλούρη, όπου θα επισκεφθούμε το
σπίτι – μουσείο του. Επόμενος σταθμός μας η γραφική παραλία της Αγίας Πελαγίας.
Χρόνος για μπάνιο, και στη συνέχεια καταλήγουμε στην Αμμουδάρα για προαιρετικό
νόστιμο και φθηνό φαγητό. Επιστροφή στο Ηράκλειο .

7η Μέρα | Ηράκλειο – Αρχαιολογικό Μουσείο.

Μετά το πρωινό μας επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο. Χρόνος ελεύθερος στην
αγορά της πόλης ή εναλλακτικά επίσκεψη σε κάποια παραλία για μπάνιο και φαγητό
με τον αρχηγό μας. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο. Πτήση για
Θεσσαλονίκη.

https://greece.terrabook.com/chania/el/page/santrivani
https://greece.terrabook.com/chania/el/page/giali-tzamisi
https://greece.terrabook.com/chania/el/page/frourio-firka
https://greece.terrabook.com/chania/el/page/enetika-neoria


Γύρος Κρήτης 7 μέρες

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
25/07-
15/08 1ο παιδί

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

Γενικές
πληροφορίες

Kastro

3*

Πρωινό 645€ 465€ 210€
Θεσ/νικη -

Ηράκλειο 07.00 -
08.10 Ηράκλειο -

Θεσ/νίκη
21.00 22.10

Sofia 665€ 465€ 250€

Vanisko

Ημιδιατροφή 695€ 639€ 250€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τα αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής με Aegean Airlines 1 αποσκευή 23 kg. +
1 μικρή χειραποσκευή . Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Πρωινό ή ημιδιατροφή όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και ΦΠΑ: 48€. Τέλη διαμονής σε 3* : 1,5€,
ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση.. Η ασφάλεια για τον COVID: 15€ ανά άτομο. Ζητήστε αναλυτικότερες
πληροφορίες. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.


