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8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
ΧΑΝΙΑ – ΘΕΡΙΣΟΣ – ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟ – ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΑΝΩΓΕΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 

ΜΕΣΣΑΡΑ – ΚΝΩΣΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΛΟΥΝΤΑ – ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ   
 

Αναχώρηση: Λάρνακα-Ηράκλειο  08/07/2018 CO 768  18:25-19:55   

 Επιστροφή: Ηράκλειο-Λάρνακα  15/07/2018 CO 769  20:40-22:05            

 

1
η
 Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου θα πάρουμε την πτήση για το Ηράκλειο. Άφιξη, παραλαβή των αποσκευών 

μας και αναχώρηση με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για το ξενοδοχείο μας. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

2
η
 Μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Πρόγευμα. Στη συνέχεια περιήγηση της πόλης του Ηρακλείου, με τα πόδια. Θα δούμε την Ενετική Λότζια, την Κρήνη 

Μοροζίνι (Λιοντάρια), τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, το Ναό Αγίου Τίτου, το Βενετσιάνικο κάστρο «Κούλες», τον 

Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά (του 19
ου

 αιώνα), της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια ή 

ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3
η
 Μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ – ΜΕΣΣΑΡΑ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ –- ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Παλιανής ή Μυρτιδιώτισσας, που είναι κτισμένη σε ένα 

γραφικό τοπίο. Είναι ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Κρήτης και ανάγεται στην πρώτη Βυζαντινή περίοδο (668 μ.Χ.).  

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε, στον κάμπο της Μεσσαράς, ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα προσκυνήματα στην 

Κρήτη, την Ιερά Μονή της Παναγίας Καλυβιανής. Δίπλα στα ερείπια της Φαιστού και στον μεγαλύτερο κάμπο της Κρήτης, 

βλέπουμε το μεγαλείο της Μονής, με την πλούσια κοινωνική και μορφωτική δραστηριότητα (το μοναστήρι φροντίζει για τη 

μόρφωση και φροντίδα ορφανών και εγκαταλελειμμένων παιδιών).  Συνεχίζουμε για επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά 

Μονή Επανωσύφη.  Είναι το μεγαλύτερο μοναστήρι, από την ίδρυσή του, στην Κρήτη, σε αριθμό μοναχών. Η Μονή 

ιδρύθηκε από το μοναχό Παΐσιο κατά τα τελευταία χρόνια της Ενετοκρατίας (1590-1600 μ.Χ.) και απόκτησε τέτοια φήμη 

που τα επόμενα χρόνια έγινε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Κρήτης. Επιστροφή στο Ηράκλειο. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση.  

4
η
 Μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΕΡΑ – ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ – ΒΙΔΑΝΗ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΗΝΑΡΙ -ΕΛΟΥΝΤΑ – 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το οροπέδιο Λασιθίου, τη γραφική πεδιάδα που περικλείεται από βουνά. Πρώτη μας επίσκεψη η 

Ιερά Μονή Κεράς (Καρδιώτισσας), μέσα σε ένα καταπράσινο γραφικό τοπίο, με τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας.  

Συνεχίζουμε με επισκέψεις στην Ιερά Μονή Παναγίας Κρουσταλλένιας, κτισμένη σε ένα κατάφυτο από πρίνους λόφο, και 

στην Ιερά Μονή Βιδιανής, που είναι κτισμένη κατά τον 19
ο
 αιώνα και είναι αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή. Συνεχίζουμε για 

προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Σεληνάρι Ακολουθεί επίσκεψη στον γραφικό Άγιο Νικόλαο, κτισμένο 

στον κόλπο Μιραμπέλο, με την ομώνυμη λίμνη. Στη συνέχεια αναχώρηση για Ελούντα, το παγκοσμίως γνωστό τουριστικό 

θέρετρο. Απέναντι βρίσκεται το νησάκι της Σπιναλόγκας (επίσκεψη με καραβάκι), γνωστό σαν η τελευταία αποικία λεπρών 

της Ευρώπης. Επιστροφή στο Ηράκλειο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

5
η
 Μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Πρόγευμα. Μέρα ελεύθερη για ξεκούραση και ψώνια. Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο (δίπλα 

από το ξενοδοχείο μας). Το βράδυ προτείνουμε έξοδο για κρητική βραδιά (προαιρετικό).  Διανυκτέρευση. 

6
η
 Μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΝΩΓΕΙΑ – ΖΩΝΙΑΝΑ – ΑΡΚΑΔΙ – ΡΕΘΥΜΝΟ - ΧΑΝΙΑ 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το ξακουστό Κρητικό χωριό Ανώγεια, γενέτειρα του μεγαλύτερου μουσικού που γέννησε η Κρήτη, 

του Νίκου Ξυλούρη. Ακολούθως επισκεπτόμαστε το σπήλαιο Σφενδόνη (προαιρετικό) στα Ζωνιανά με τους περίφημους 

σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Στη συνέχεια αναχώρηση για το πιο ιστορικό μνημείο της Κρήτης, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου 

(σύμβολο του Κρητικού λαού και της εκκλησίας). Από εδώ ξεκίνησε η Κρητική επανάσταση ενάντια στον Τούρκο κατακτητή. 

Σε όλους μας είναι γνωστό το ολοκαύτωμα της Μονής (1866). Συνεχίζουμε για το Ρέθυμνο, όπου θα έχουμε περιήγηση στο 

ενετικό λιμάνι, στο Φρούριο Φορτέτσα και στην Κρήνη Ριμόντι. Τέλος αναχωρούμε για τον τελικό μας προορισμό που είναι 

τα Χανιά. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 



 

7
η
 Μέρα: ΧΡΥΣΟΣΠΗΓΗ – ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για επισκέψεις. Αρχίζουμε με επίσκεψη στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή  Μονή 

Χρυσοπηγής, που είναι αφιερωμένη στην Ζωοδόχο 

Συνεχίζουμε με τους τάφους των Βενιζέλων

επάνω στον λόφο του προφήτη Ηλία με μια πανοραμική θέα στα Χανιά και σ

για βόλτα και καφέ στο παραδοσιακό χωριό Θέρισος (από εδώ ξεκίνησε η Κρητική επανάσταση 

στρατηγείο του Ελευθέριου Βενιζέλου), περνώντας από το φαράγγι του Θερίσου. Στη συνέχεια επίσκεψη στην αγορά

ενετικό λιμάνι των Χανίων όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

8
η
 Μέρα: ΧΑΝΙΑ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Ηράκλειο. Καθοδόν 

Αργυρούπολη, ένα πανέμορφο χωριό κατάφυτο

Αγίας Δύναμης μέσα σε βράχο. Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας 

Κνωσό με το μυθικό ανάκτορο. Τέλος αναχώρηση για το Αεροδρόμιο Ηρακλείου για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη 

Λάρνακα.   

 

Τιμή ανά άτομο:  Σε Δίκλινο 

   Σε Τρίκλινο  

   Σε Μονόκλινο 

Η τιμή περιλαμβάνει: 

� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-

� Φόρους Αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων

� 1 αποσκευή 20 κιλά και 1 χειραποσκευή 

� Διαμονή για 2 βράδια  σε ξενοδοχείο 

� Διαμονή για 5 βράδια σε ξενοδοχείο 

� Πρόγευμα καθημερινά.  

� 3 γεύματα ή  δείπνα στο ξενοδοχείο μας στο Ηράκλειο. 

� Όλες τις εκδρομές/προσκυνήματα 

� Καράβι για τη Σπιναλόγκα.  

� Έμπειρο Αρχηγό/Συνοδό καθ’ όλη τη 

� Ξεναγό στην Κνωσό. 

� Τοπικό δημοτικό φόρο για διαμονή στα ξενοδοχεία 

� Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.

� Ασφάλεια ταξιδίου. 

� Φ Π Α 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 

� Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.

� Ποτά και φιλοδωρήματα. 

� Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σπήλαια.

� Φαγητό στην πτήση. 

 

Σημειώσεις: 

� Οποιαδήποτε αύξηση, μετά τις 26/02/2018

� Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με την Ευρωπαϊκή σας ταυτότητα ή το διαβατήριό 

το αργότερο 6 μήνες μετά από την αναχώρησή μας)

30/04/2018. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει

 

ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ – ΘΕΡΙΣΟΣ - ΧΑΝΙΑ 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για επισκέψεις. Αρχίζουμε με επίσκεψη στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή  Μονή 

Χρυσοπηγής, που είναι αφιερωμένη στην Ζωοδόχο πηγή. Ιδρύθηκε το 16
ο
 αιώνα την τελευταία περίοδο της Βενετοκρατίας. 

Συνεχίζουμε με τους τάφους των Βενιζέλων του Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου, που βρίσκονται σε μια έξοχη τοποθεσία 

επάνω στον λόφο του προφήτη Ηλία με μια πανοραμική θέα στα Χανιά και στην ευρύτερη περιοχή. Ακολουθεί επίσκεψη 

το παραδοσιακό χωριό Θέρισος (από εδώ ξεκίνησε η Κρητική επανάσταση 

στρατηγείο του Ελευθέριου Βενιζέλου), περνώντας από το φαράγγι του Θερίσου. Στη συνέχεια επίσκεψη στην αγορά

λιμάνι των Χανίων όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ – ΚΝΩΣΟΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Ηράκλειο. Καθοδόν στάση για καφέ στην μοναδική φυσική λίμνη Κουρνά. Συνεχίζουμε για 

Αργυρούπολη, ένα πανέμορφο χωριό κατάφυτο, με πολλές πηγές και τρεχούμενα νερά και με το γραφικό εκκλησάκι της 

Αγίας Δύναμης μέσα σε βράχο. Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για Ηράκλειο. 

Τέλος αναχώρηση για το Αεροδρόμιο Ηρακλείου για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη 

 € 730 

  € 700 

Σε Μονόκλινο   € 990 

-Ηράκλειο –Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της COBALT

και επίναυλο καυσίμων. 

1 αποσκευή 20 κιλά και 1 χειραποσκευή 10 κιλά. 

βράδια  σε ξενοδοχείο 3* στα Χανιά.  

ξενοδοχείο 4*στο Ηράκλειο.   

ξενοδοχείο μας στο Ηράκλειο.  

εκδρομές/προσκυνήματα όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με πολυτελές

όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

για διαμονή στα ξενοδοχεία ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2018. 

μας. 

δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.

αρχαιολογικούς χώρους και σπήλαια. 

26/02/2018 στους φόρους/καύσιμα θα την επιβαρύνεται ο προσκυνητής

Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με την Ευρωπαϊκή σας ταυτότητα ή το διαβατήριό 

το αργότερο 6 μήνες μετά από την αναχώρησή μας) και €250 προκαταβολή το αργότερο μέχρις 

Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να καταβληθεί 20 μέρες πριν την αναχώρηση

Ημερομηνία έκδοσης :

Πρόγευμα. Αναχώρηση για επισκέψεις. Αρχίζουμε με επίσκεψη στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή  Μονή 

αιώνα την τελευταία περίοδο της Βενετοκρατίας. 

του Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου, που βρίσκονται σε μια έξοχη τοποθεσία 

την ευρύτερη περιοχή. Ακολουθεί επίσκεψη 

το παραδοσιακό χωριό Θέρισος (από εδώ ξεκίνησε η Κρητική επανάσταση – εδώ είναι και το 

στρατηγείο του Ελευθέριου Βενιζέλου), περνώντας από το φαράγγι του Θερίσου. Στη συνέχεια επίσκεψη στην αγορά, στο 

λιμάνι των Χανίων όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

μοναδική φυσική λίμνη Κουρνά. Συνεχίζουμε για 

εχούμενα νερά και με το γραφικό εκκλησάκι της 

για Ηράκλειο. Προαιρετική επίσκεψη στην 

Τέλος αναχώρηση για το Αεροδρόμιο Ηρακλείου για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη 

COBALT.. 

ές κλιματιζόμενο λεωφορείο. 

ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2018.  

δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο. 

την επιβαρύνεται ο προσκυνητής. 

Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με την Ευρωπαϊκή σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας (να λήγει 

0 προκαταβολή το αργότερο μέχρις τις 

να καταβληθεί 20 μέρες πριν την αναχώρηση. 

Ημερομηνία έκδοσης : 26/02/2018 

ΝΑΖ 114Α-2018 


