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KRÉTAI 

FAKULTATÍV PROGRAMOK 2020. 

 

Knosszosz és Heraklion városnézés – 1 NAPOS 

Knosszosz, mint legfelsőbb minószi  palota, mindössze 5 km-re délre fekszik Herakliontól. 

Először az ásatási területre látogatunk el és tekintjük meg a palota közel, 4000 

éves maradványait. Kréta legismertebb látnivalója ez a hatalmas, romjaiban is fenséges 

régészeti terület, amelyhez sok egyéb mellett a Minotaurusz legendája is fűződik. A 

neolitikum idején (i.e 6000-ben) már lakott terület volt Kréta, egyik településének a 

helyén épült az első minószi palota King Minos uralkodása alatt, és ez lett a minószi 

Kréta fővárosa. A palota bonyolult tervek alapján készült, néhol 3-5 emelet 

magasságban, amelyhez fenséges kertek, virágok és szebbnél szebb állatok is tartoztak. 

A program második részében a régészeti múzeumot látogatjuk meg, majd Kréta 

fővárosával, Heraklionnal ismerkedhetnek az utasok egyéni szabadidős séta keretében, 

amelyet utasaink tetszés szerint tölthetnek el a városi tartózkodásuk alkalmával (fűszer-

és gyümölcspiac, ajándékvásárlás, ebéd, egy hangulatos halas tavernában, múzeumi 

látogatás, stb.). 

A főváros közel 200 ezer lakosával a sziget legnagyobb városa, sok szép látnivalót rejt 

magában. A kikötő az 500 éves velencei erőddel, a várost körülvevő hatalmas 

városfallal, a sziget védőszentjének Szent Márknak szentelt templomával és még sok 

kisebb ortodox templommal, a velencei városházával (Loggia), a Morosini kúttal, ami a 

belváros ma is legforgalmasabb pontja (valaha, gabonavásárok színhelye volt). 

Hazaindulás kb. 16:00 órakor. Megfelelő létszám esetén magyar kísérővel indul a 

program. 

Ár: 45 Euro/fő (Az ár nem tartalmazza a belépőjegyet: kb. 16 Euro/fő) 

 

Spinalonga, Agios Nikolaos, BBQ – 1 NAPOS 

A sziget északkeleti partján haladva érkezünk a festői Mirabello öbölbe, Agios Nikolaos 

városába, kikötőjébe. A csoport hajóra száll, a Kri-Kri sziget mellett elhajózva elsőként 

Spinalonga szigetére lépünk, ahol a 15. században, a velenceiek építettek egy nagyon 

impozáns erődöt, ahol a 19. században emberi  fájdalom és bánat honolt. Európában az 

utolsó leprás kolónia élt rajta 1957-ig. Azóta a sziget lakatlan, csendesen őrizve 

a  múltat. A sziget-túrát követően hajónkkal tovább utazunk egy kis csónakos öbölbe, 

Kolokitha félszigetre érkezünk, ahol kristálytiszta víz várja az odaérkezőket. Fürdés, 

napozás után egy barbecue, azaz grill ebédet szolgálnak fel a fedélzeten.  

Majd visszatérünk Agios Nikolaos városába, ahol szabadidő keretében ismerkedhetnek a 

várossal, kirakatokat nézegethetnek és megtekinthetik a Feneketlen tavat a városka 

szívében. Megfelelő létszám esetén magyar kísérővel indul a program. 

Ár: 57 Euro/fő (Az ár nem tartalmazza a belépőjegyet: kb. 8 Euro/fő) 
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Santorini – hajókirándulás – 1 NAPOS 

Egész napos mesés kirándulás a legendás „Atlantisra”. A varázslatos Santorini az 

összehasonlíthatatlanul szép vulkáni területével a Mediterrán szigetvilág 

legcsodálatosabb gyöngyszemének számít. Az egyedi látványt nyújtó, láva kőzetre épült, 

fehérre festett házak közül élvezhetjük a lélegzetelállítóan szép kilátást a végtelen Égei-

tengerre és felfedezhetjük a sziget láva által megőrzött régészeti emlékeit, az ”Égei 

Pompeit”. Élvezze az utazást, miközben napozhat a hajó fedélzetén, az arcán érezheti a 

frissítő tengeri szellőt és tervezgetheti a következő különleges Görög sziget felfedezését. 

Megfelelő létszám esetén magyar kísérővel indul a program. 

Ár: 150 Euro/fő (Az ár nem tartalmazza a busztranszfert: 12 Euro/fő) 

 

Szamária-szurdok – 1 NAPOS 

Ezt a látnivalókban bővelkedő programot leginkább a túrázás és a természet 

szerelmeseinek ajánljuk. Meglátogatjuk Európa legszebb és leghosszabb (18 km) 

szurdokát. Az északi partszakaszon, a fehér hegyeken át egészen az Omalos fennsíkig 

vezető lenyűgöző buszút után elénk tárul a kihívás, a meghódítandó szurdok: 

idegenvezető segítségével végigsétálunk a hihetetlenül gyönyörű és sokféle természeti 

szépségben bővelkedő tájon. Kréta ezen erdejében felfedezheti az egyedülálló helyi állat- 

és növényvilágot. Kalandtúránk a Líbiai-tengernél, Agia Roumeliben ér véget: egy 

érintetlen halász falucska, ahol lehetőségünk nyílik egy frissítő úszásra a tengerben, 

illetve egy kellemes ebédre, mielőtt hajóval továbbindulnánk Chora Sfakion vagy Sougia 

kikötőjébe, ahonnan busszal indulunk vissza a szállodákba. Ajánlott a megfelelő túracipő 

viselete. A gyalogtúra hossza 18 km. Ez a program csak német vagy angol nyelvű 

kísérettel indul. 

Ár: 63 Euro/fő (Az ár nem tartalmazza a belépőjegyeket: kb. 16 Euro/fő) 

 

Krétai zenés táncos folklór est vacsorával, borral Anopolisban - FÉLNAPOS 

Tradicionális est Kréta különböző tájegységeinek népzenéivel és viseleteivel, valamint a 

görög kontinens legismertebb táncaival (szirtaki, zorbas stb.). Anopolis egy kis falu 600-

700 méter magasságban, ahova csodálatos szerpentines úton juthatunk el. A falu szélén 

egy nagyobb tavernában rendezik az estet. A kapuban díszes népviseletbe és a görög 

mitológiát idéző ruhákba öltözött fiatal lányok és fiúk fogadnak helyi törkölypálinkával 

(raki). A zene és tánc kb. 20:00 órakor kezdődik és kb. 22:30-ig tart. A buszon angol 

nyelvű kísérő van, magyar idegenvezető nincs ezen a programon.  

Ár: 39 Euro/fő 

 

A kirándulások minimum létszámhoz kötöttek. Csecsemők részére a kirándulások 

ingyenesek (2 év alatt). A gyermek kedvezmény 2-12 éves korig vehető igénybe.  

További információkért kérjük, forduljanak telepített idegenvezetőnkhöz, aki bármely 

kérdésben szívesen áll rendelkezésükre.  

Az árak tájékoztató jellegűek. A programváltozás jogát fenntartjuk. 
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