EXCURSII OPTIONALE CHANIA – CRETA

1. Knossos - Muzeul arheologic
"Palatul Knossos" este unul dintre locurile cele mai vechi şi mai interesante de vizitat în Creta.
Acesta este o dovada vie a uneia dintre cele mai dezvoltate civilizaţii - civilizaţia Minoică, datata
de acum cinci milenii î.Hr. Palatul a fost distrus în jurul anului 1350 î.Hr şi reconstrucţia acestuia
a fost efectuată de catra arheologul Sir Arthur Evans. Zona Palatului acoperă aproximativ 20.000
mp. Veţi fi impresionaţi de varietatea de materiale de construcţii si nivelul avansat de tehnologie,
complexul de drenare si sistemul de alimentare cu apa. Picturile murale ce impodobesc camerele şi
pasajele palatuui sunt absolute splendid.
După "Palatul Knossos" vom continua turul nostru, cu următoarea oprire, respectiv centrul
capitalei insulei Creta, Heraklion, unde vom vizita “Muzeul de Arheologie”, care este al doilea
muzeu de specialitate din Grecia, după “ Muzeul de Arheologie din Atena”. Colecţia de antichitǎţi
minoice în “Muzeul de Arheologie” din Heraklion este cea mai mare din lume şi muzeul este
considerat principalul muzeu al civilizaţiei Minoice.
Important:
1. Biletele de intrare la Palatul Knossos şi Muzeu au un cost suplimentar. Copiii sub 18 ani au
gratuitate. Pentru studenti se ofera reduceri, in prezenta carnetului de student.
2. Pentru excursie este necesar să aveti: pantofi confortabili, pălărie, haine comode.
3. Veti avea posibilitatea de a face cumpărături – souveniruri.

2. Vestul sălbatic din Creta
Sudul Cretei este renumit nu numai pentru plajele de nisip si prundiş, dar şi pentru varietatea florei
şi faunei. Călătoria noastră va avea loc în cea mai frumoasă regiune naturală Sfakia, care este până
la momentul actual izolată de restul lumii şi faimosă pentru tradiţiile sale vechi. Locuitorii satului
încă aderă la tradiţiile locale şi poartă haine tradiţionale. Cetatea de la Frangokastello a fost
construită în anul 1371 ca o protecţie faţă de piraţi. În timpul acestei excursii, puteţi sa vă scǎldaţi
în apa Mării Libiei.
Vom vizita de asemenea si Mănăstirea Preveli, care se afla pe pantele din apropierea râului Preveli,
locatie care ne dezvăluie istoria si secretele acestui tinut.
Pe drumul de întoarcere veţi trece prin defileul pitoresc „Kourtaliotiko” (similar unor aripi din vele
deschise), unde rocile stau suspendate deasupra drumului naţional vechi .
Important:
1. În excursie aveti nevoie de: pantofi comozi, pălărie, cremă cu protectie solară si prosop.
2. Pentru vizitarea mănăstirii este necesar să vă acoperiti umerii si genunchii. Intrarea este contra
cost.
3. Aveti posibilitatea sa cumpărati suveniruri.

3.

Elafonissi – Plaja cu nisip roz

Elafonissi este o insula mică în sud - vestul Cretei, de aproximativ 3 km pătrati. Acesta este legată
de continent printr-un recif de mică adâncime (max. 1 metru) care permite trecerea pe jos cand
marea este calmă. Temperatura aici este întotdeauna un pic mai mare decât pe alte plaje.
Mergând pe jos pe plaja de la Elafonissi puteţi găsi diverse plante, arbuşti şi broaşte mici - specie
endemică cu habitat restrâns pe cale de dispariţie în Creta, alături de diverse şopârle considerate ca
specii protejate. O altă caracteristică unică a acestui loc este culoarea nisipului, care este roz.
Conform studiilor efectuate de către Ministerul Grec al Mediului insula serveşte ca loc de
reproducere pentru broasca ţestoasă de mare “Caretta-Caretta”. De asemenea veţi putea vizita
peştera în care se afla biserica "Agia Sofia", veţi urca treptele legendarei biserici Hrisoskalitisa şi
veţi vedea icoana făcătoare de minuni. După vizitarea obiectivelor turistice, vă puteti relaxa facând
plajă la Elafonissi.
Important:
1. Pentru excursie este necesar să aveti: pantofi confortabili, pălărie, haine comode.
2. Vă recomandăm să luati cu dvs.: costum de baie, cremă de soare şi prosop.
3. Pentru vizitarea mânăstirii este necesar să vă acoperiti genunchii si umerii. Se percepe taxă
la intrare.

4. Gramvousa – Laguna Balos
La sfârşitul Evului Mediu, Golful Gramvousa a fost scena unor lupte cu piraţi. Veneţienii au
construit aici o cetate puternică, la 137 m deasupra nivelului mării. Pentru început veţi avea parte
de o vedere unica a Lagunei Balos, urmând a vă bucura de vestigiile acestui loc ce deţine multe
secrete si comori. Insula Gramvousa este locul unde se întâlnesc frontierele a trei mări: Marea
Egee, Marea Libiei şi Marea Ionică. Apa este deosebit de clară şi frumoasa, incat pot fi distinse
cinsprezece nuanţe de culoare a apei.
Important:
1. Pentru excursie este necesar să aveti: pantofi confortabili, pălărie, haine comode.
2. Vă recomandăm să luati cu dvs.: costum de baie, cremă de soare şi prosop.
3. Pe vapor, contra cost, puteti servi prânzul si puteti închiria umbrelă.
4. Există o taxă ecologică suplimentară care trebuie plătită la fata locului.

5. Cheile Samariei
Insula Creta este renumită pentru cheile sale: Samaria este cel mai mare defileu din Europa, unul
dintre cele mai frumoase locuri din lume şi unul dintre cele mai populare atracţii turistice din
Creta. Este un drum lung de 16 km de la platoul Omalos până la satul Agia Roumeli, pe coasta
Mării Libiei. Defileul Samariei este de o frumuseţe naturală uimitoare, trecand prin păduri de
chiparoşi şi pini, şerpuind in jos printre stâncile verticale ale munţilor. Superba panoramă naturală
se schimbă constant şi cea mai pură apă vine direct din izvoare naturale peste tot. Plimbarea se
termină cu o excursie cu barca de la Agia Roumeli la Sougia.

Important:
1. Se plăteşte suplimentar costul biletelor la intrarea în defileu şi la plimbarea cu vaporul. Pt.
copii intrarea în defileu este gratuita.
2. Pentru excursie este necesar să aveti: pantofi sport cu tălpi dure, sosete, sapcă, haine
confortabile, costum de baie, cremă de soare si prosoape.

6. Insula Spinalonga
Spinalonga este o mică insulă din Golful Mirabello, unde veneţienii au construit o fortareaţa şi i-au
păstrat controlul până când imperiul turc a luat-o în posesie sa în anul 1715. Mergând cu vaporul
spre insula Spinalonga veţi putea observa toatǎ frumuseţea coastei abrupte şi de neatins ce coboară
în panta, ce se pierde in apa pura si profundă a Cretei. Insula este cunoscutǎ ca una dintre ultimele
colonii de leproşi, candva activă în Europa. Ultimul locuitor a fost un preot care în anul 1962 a
părǎsit-o. Există două intrări în Spinalonga, unua dintre acestea a fost intrarea leproşilor - un tunel
cunoscut ca poarta lui Dante. Acest lucru a fost numit astfel, pentru că leproşii nu ştiau ce urma sa
li întâmple odată ce au ajuns acolo.
Astăzi, insula nelocuită este una dintre principalele atracţii turistice din Creta.
Important:
1. Biletele de intrare la Fortăreata Spinalonga au cost suplimentar.
2. Pentru excursie este necesar să aveti: pantofi confortabili, pălărie, haine comode.
3. Vă recomandăm să luati cu dvs.: costum de baie, cremă de soare şi prosop.
Pe vapor prânzul este inclus în preţ, pt. băuturi – cost suplimentar.

7. Seara Cretană
Poate deveni cea mai frumoasă seară a vacantei dvs. lasându-vă condusi de renumita ospitalitate
specifică culturii grecesti. Puteti vedea si constata prin voi însivă prietenescul "Bine ati venit" pe
care îl primiti nu numai de la dansatori, dar si de la întregul sat. După ce o sa gustati băutura
greceasca "Raki", servită cu "mezes", puteti să vă relaxati si sa va pregătiti pentru o noapte intensă
foarte plăcută.
Dans, muzică, mâncare si vin, venite în mod elegant pentru a crea o seară de neuitat.
Important:
1. În excursie aveti nevoie de: încăltăminte comodă si haine lejere.
2. Masa si vinul sunt incluse în pret.

8. Croaziera in insula Santorini
Insula Santorini este extrem de frumoasă. Marea superbǎ, plaje cu nisip alb, roşu şi negru,
uimitoarea priveliste a vulcanului şi casele de culoare albă cu acoperişuri înclinate de culoare
albastră. Pantele insulei coboară de pe stânci şi se învecinează în jur cu Marea Egee. Frumuseţea
fizică neobişnuită a facut din aceasta insula una din centrele turistice de top ale Europei.
Insula a fost sălaşul uneia dintre cele mai mari erupţii vulcanice ale planetei care s-a văzut
vreodatǎ. Erupţia a avut loc cu 3.500 de ani înainte şi a fǎcut ca trei sferturi din insulǎ sǎ se
scufunde în mare. Atmosfera aceastei insule mirifice vǎ va îmbăta, lasându-vă ademeniti de gustul
puternic al vinurilor locale sau de privelistea panoramică a oraşului Fira, ce este cocoţat pe vârful
stâncilor abrupte. Imagine ce va rămâne cu voi, mult timp după ce croaziera la Santorini se va fi
terminat.
Important:
1.
Pentru excursie este necesar să aveti: pantofi confortabili, pălărie, haine comode.
2.
Vă recomandăm să luati cu dvs.: costum de baie şi cremă de soare.
3.
Veti avea posibilitatea de a achizitiona celebrul vin Santos si souveniruri.

