
 

 

 

A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A weboldalunkon feltüntetett 

programok, indulási napok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják 

maguknak. Fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk 

közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni. Bővebb információ az Általános Szerződési 

Feltételekben. 

Az esetleges elírási hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Engedélyszám: U-001601 
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Knossos-i palota és Heraklion 

Látogasson el Kréta leghíresebb és legnépszerűbb látnivalójához, a knossosi palotához, magyar 

nyelvű idegenvezetőnkkel. Csatlakozzon az utazáshoz, mely 5000 évvel korábbra, a mítoszok és 

legendák világába repíti Önöket, és ismerje meg Európa legrégebbi civilizációjának, a minósziaknak 

titkait. A palota látogatás után programunk következő állomása Heraklion, a sziget fővárosa. A 

kellemes városnézés után szabadidejükben felfedezhetik a nyüzsgő várost, élvezhetik a kávéjukat 

vagy kedvenc gyrosukat egy hangulatos taverna kényelmében.  

A program nem tartalmazza az ellátást! 

Ár: 67 € 

Spinalonga sziget látogatás 

Egésznapos programunkat Agios Nikolaos kikötőjéből kezdjük, majd végig hajózunk Mirabello 

gyönyörű öblén át Spinaloga szigetére. A 16. században épült régi velencei erőd és kis falu, egykor 

Kréta szigetének védelmére volt hivatott, majd 1903-1957 között egy leprás kolónia élőhelye volt. 

Ezért is nevezik többször leprások szigetének. Spinalongai sétánk után újra hajóra szállunk és a 

következő állomásunk a Kolokytha öböl, ahol lehetőség nyílik megmártózni a kristálytiszta kék 

vízben, míg elkészül BBQ ételünk. A finom fogások és a kellemes fürdőzés után Agios Nikolaos 

kikötőjébe térünk vissza. Buszunk indulásáig felfedezhetjük ezt a csodás kis várost. 

A program nem tartalmazza az extra étkezést és italokat! 

Ár: 67 € 

Aqua Plus vízi élménypark 
Családi szórakozás!! Töltsön el egy különleges napot Kréta egyik legnagyobb víziparkjában. A park 

több mint 50 különböző csúszdát, játékot és programot kínál. A tucatnyi különböző csúszda között 

minden korosztályú látogató találhat kedvére valót. Az all Inclusive ellátás magába foglal 1 étkezést 

itallal. 

Ár: ellátás nélkül: 37 € - 39 €, all inclusive ellátással: 46 € - 50 € 
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Szamária-szurdok 

A természetet és a túrázást kedvelő Utasaink figyelmébe ajánljuk ezt az egész napos programot, 

mely egy 16 km-es vezetett túra. A lenyűgözően szép természeti látványosságokat magas 

mészkősziklák között festői szépségű falvak tarkítják. A szurdok végén Agia Roumeli-be, egy 

gyönyörű tengerparti halászfalucskába érkezünk, ahol megpihenhetünk, ejtőzhetünk a helyi 

tavernában vagy akár megmártózhatunk a kristálytiszta tengerben is. A pihenő után csónakokkal 

térünk vissza Chora Sfakionba, ahol már vár ránk egy kellemes nap után az autóbuszunk, ami 

visszavisz a szállásunkra. 

A kirándulás nem tartalmazza az ellátást, a belépőjegyet (5,00 Euro) és a hajójegyet (11,00 Euro)! 

Napok: Kedd, Szombat: angol és német nyelven 

Ár: 65 € 

4x4 Safari 

Egész napos jeep szafari, amelyen egy igazi kaland során felfedezzük Kréta gyönyörű tájait egy 

terepjáró volánja mögött, konvojban haladva. Festői szépségű falvak és végtelennek tűnő szőlő 

ültetvények mellett elhaladva, időnként megállva fantasztikus fényképeket készíthetünk. Az idilli 

Gonies faluban gyönyörködhetünk a hegyi kilátásban, majd Kastelliben elfogyaszthatjuk ízletes 

ebédünket. Túránkat egy izgalmas úton fejezzük be, amely az északi parton fekvő Gournes 

strandjához vezet. 

A program tartalmazza az ebédet! 

Napok: Kedd, Péntek, Szombat: angol és német nyelven 

Ár: 72 €         

Land Rover Safari 

Élvezze a túrát Kréta hegyeiben, lenyűgöző ösvényeken, és látogasson el kedves kis falvakba, csodálva 

a hihetetlen kilátást, egy tradicionális krétai ebéd előtt. Számos információt tudhatnak meg a krétai 

kultúráról ebéd közben egy pohár kellemes bor mellett. 

A program tartalmazza a sofőrt, a járművet, az ebédet és a borfogyasztást. 

A program angol, német és francia nyelven zajlik. 

Ár: 89 €  
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Santorini hajókirándulás 

Egynapos kirándulásunkat Heraklion kikötőjéből kezdjük meg, ahol kompra szállva kb. 2 óra 45 perc 

után érkezünk meg Santorinire, a Földközi-tenger egyik leghíresebb szigetére. A hajó fedélzetén 

maximális kényelemben utazva akár a reggeli napozásnak is hódolhatunk. Kikötésünket követően  

légkondicionált buszunkkal Oia települését látogatjuk meg, melynek hófehér, kék kupolás épületei 

között barangolhatunk a hangulatos utcákon, miközben az elénk táruló csodálatos panorámában 

gyönyörködhetünk. Második állomásunk Fira – a sziget fővárosa - ahol autentikus környezetben lesz 

lehetőségünk egy frissítő, vagy egy kávé elfogyasztására a helyi bárok egyikében. Kompunk kora este 

indul vissza Kréta szigetére. 

A program nem tartalmazza az ellátást! 

Ár: 165 € - 175 € + transzfer 

 

Titkos sziget 

Buszunk Kréta déli partjaihoz visz minket, ahol az Evdokia kalózhajó már vár minket. Utunk a Líbiai-

tenger smaragdzöld vizén keresztül, sirályok kíséretében körülbelül egy órát vesz igénybe. Amint 

elérjük a lakatlan Koufonisi szigetet, egy legfeljebb egyórás sétát tehetünk a sziget körül. Javasoljuk, 

hogy viseljen sportcipőt és kalapot, valamint vigyen magával naptejet. Itt tartózkodásunk alatt 

megcsodálhatjuk a gyönyörű fehér sziklákat a végtelen Líbiai-tengeren, és élvezhetjük a nyugalmat, 

a tájat, miközben úszunk a kristálytiszta vízben. Az ár tartalmazza az ebédet és az italokat; jégkrém 

és rágcsálni valók mindig rendelkezésre állnak a hajó bárjában. A hajóra bármikor visszatérhetünk, 

de legalább 10 perccel az indulás előtt ott kell lenni. Egy felejthetetlen utazás, amelyet nem szabad 

kihagyni! 

Napok: Kedd, Csütörtök: angol, német és francia nyelven 

Árak: 69 € 

Chrissi sziget 

Felejthetetlen hajókázás Európa egyik legdélebbi mediterrán szigetére. Egy kellemes, kb. 45 perces 

hajóút a Líbiai-tengeren és meg is érkezünk Chrissi szigetére, amely egyedülálló, "vad magányos"  
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szépségéről híres. Kikötés után kövesse a cédruserdőn át vezető utat a fehér korallokkal borított 

"aranypartra" és élvezze a lenyűgöző természet egzotikus szépségeit. Napozzon a hosszú homokos 

szakaszokon, vagy strandoljon a türkizkéken csillogó vízben. Ideális hely a pihenésre, úszásra és 

búvárkodásra! 

A program nem tartalmazza az ellátást és a takarítási díjat a strandon (1,00 Euro)! 

Napok: Szerda, Vasárnap: angol és német nyelven 

Ár: 62 € 

Krétai est 

A krétaiak számára a legmeggyőzőbb módja, ha a zenében és a táncban fejezik ki magukat. Ezen az 

estén fergeteges folklór show-ban lesz részünk, mely egy remek zenés-táncos örömünnepre 

emlékeztet, páratlan élményt nyújtva minden korosztály számára. Az előadás közben 

megkóstolhatjuk a helyi konyha jellegzetes tradicionális ételeit, és fogyaszthatunk a méltán híres 

krétai borból. Engedje, hogy magával ragadja a krétai életöröm és próbáljon ki néhány tánclépést 

saját maga is, a színes népviseletbe öltözött táncosokkal, így részese lehet egy felejthetetlen 

élménynek. 

A kirándulás nem tartalmazza az ellátást és a belépőjegyet! 

Napok: Szombat: angol nyelven 

Ár: 46 € - 48 € 

Vitorlázás Dia szigetére 

Élvezze a tökéletes görög nyarat a krétai tengeren! 

A program során egy vitorláshajóval szeljük a tengert Dia szigetére, amely Heraklion városától 6 

tengeri mérföldre északra található. Az első megállónk a sziget egyik védett öblében lesz, amely a 

Natura 2000 projekt része. Nagyszerű lehetőség nyílik a kristálytiszta tengervízben búvárkodásra és 

úszásra. A rendkívüli élményt finom mediterrán ebéd teszi teljessé, amelyet a fedélzeten készítenek 

el a vendégek részére. 

A program angol nyelven zajlik. Egy vitorlás hajón, kis csoportban, legfeljebb 10 fővel zajlik a program. 

 

Árak: fél napos 83 € - 88 €, egész napos 99 € - 105 € 

 


