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ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

LEFKONIKO BEACH & ΒΑΥ 3*sup ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ-ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

24-30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (7 ΜΕΡΕΣ - 6 ΝΥΧΤΕΣ) ΜΟΝΟ 525€ 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΓΕΥΜΑΤΑ, ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ, 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ/ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

 

 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση με απευθείας πτήση για το Ηράκλειο. Άφιξη, επιβίβαση στα λεωφορεία και μεταφορά στο 

Ρέθυμνο. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. 

Νηστίσιμος και μη μπουφές στο εστιατόριο «ΟΘΕΛΛΟ» του ξενοδοχείου. 

 

 
 

07:30-09:45 π.μ.: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση με τα πόδια της γραφικότατης πόλης του Ρεθύμνου. Επίσκεψη του Ενετικού λιμανιού, της 

παλιάς πόλης, του Ενετικού φρουρίου Φορτέτζα και της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνου. Στη συνέχεια φθάνουμε στην πλατεία της Κυρίας των Αγγέλων, 

όπου βρίσκεται η εκκλησία της Μικρής Παναγίας η οποία οικοδομήθηκε στα χρόνια της Βενετοκρατίας και ήταν αφιερωμένη στην Αγία Μαρία 

Μαγδαληνή του Τάγματος των Δομινικανών (πρόκειται για τρίκλιτη εκκλησία που στα χρόνια της τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε τζαμί και το 1680 

προστέθηκε μιναρές που σύντομα κατέρρευσε) και η περιήγησή μας ολοκληρώνεται στην εκκλησία των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων. Τέλος θα 

επισκεφθούμε την Λαϊκή Αγορά (παζάρι) που διοργανώνεται τη μέρα αυτή στην πόλη του Ρεθύμνου. 

14:30 μ.μ.: Μαθήματα παρασκευής Κρητικών παραδοσιακών εδεσμάτων από τον Σεφ του ξενοδοχείου. 

Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για βόλτα στον πεζόδρομο του παραλιακού δρόμου του Ρεθύμνου, για να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια της παλιάς 

πόλης με τα παραδοσιακά ρακάδικα και καφενεία ή να απολαύσετε την ατέλειωτη παραλία με τη χρυσή αμμουδιά.  

Σας προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε τους εμπορικούς δρόμους της πόλης (Λεωφόρο Κουντουριώτη, Εθνικής Αντιστάσεως και Αρκαδίου), με 

πληθώρα καταστημάτων σε πολύ προσιτές τιμές. 

19:30 μ.μ.: Συγκέντρωση στο ξενοδοχείο και προσφορά ποτού καλωσορίσματος με διάφορα σνακ. 

20:00 μ.μ.: Δείπνο (νηστίσιμος και μη μπουφές) στο εστιατόριο «ΟΘΕΛΛΟ» του ξενοδοχείου. 

 

 

 

 
07:30-08:45 π.μ.: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη δυτική Κρήτη και το νομό Χανίων. Πρώτος σταθμός μας για καφέ στην πανέμορφη 

Αργυρούπολη με το καταπράσινο τοπίο και τις τρεχούμενες πηγές. Ακολούθως κατευθυνόμαστε στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας 

Τριάδος των Τζαγκαρόλων, ένα από τα πιο σημαντικά μοναστηριακά συγκροτήματα του τέλους της Βενετοκρατίας στην Κρήτη, με πλούσια προσφορά 

στην ιστορία και την παιδεία του νησιού και στους τάφους των Βενιζέλων στο Ακρωτήρι, από όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μία πανοραμική 

άποψη των Χανίων. Κατηφορίζοντας φθάνουμε στα Χανιά. Επίσκεψη στη Δημοτική Αγορά, στην αγορά δερματίνων ειδών, στο Ενετικό λιμανάκι και 

στο ιστορικό φρούριο «Φιρκά» το οποίο οι Βενετοί χρησιμοποιούσαν σαν φυλακή για τους Έλληνες που καταδικάζονταν σε θάνατο. Εκεί υψώθηκε η 

Ελληνική σημαία, ενώπιον του Βενιζέλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου το 1913, ως επισφράγισμα της ένωσης με την Ελλάδα. Χρόνος ελεύθερος. 

Επιστροφή το απόγευμα στο Ρέθυμνο με στάση για καφέ στη λίμνη Κουρνά, τη μοναδική φυσική λίμνη σε νησί στην Μεσόγειο. 

19:45 μ.μ.: Μετάβαση στην εκκλησία για την Θεία Λειτουργία και ακολούθως την περιφορά του επιταφίου στην πόλη.   

21:30 μ.μ.: Δείπνο (νηστίσιμος και μη μπουφές) στο εστιατόριο «ΟΘΕΛΛΟ» του ξενοδοχείου. 

 

 

 

 
07:30-08:45 π.μ.: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να γνωρίσουμε την ρομαντική και άγρια όψη της νότιας Κρήτης. Πρώτη μας στάση στο 

χωριό Πλακιάς, τουριστικό θέρετρο φημισμένο για τις ατέλειωτες παραλίες και τα καταγάλανα νερά. Ακολούθως επισκεπτόμαστε την Ιερά 

Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Πρέβελη η οποία έχει ένδοξο παρελθόν λόγω της ενεργού συμμετοχής των αδελφών μοναχών της σε όλους τους 

εθνικούς αγώνες για την ελευθερία και τη μόρφωση του Λαού μας.  Συνεχίζουμε για το Κουρταλιώτικο φαράγγι. Ακολουθώντας τα σκαλοπάτια που 

βρίσκονται πλευρικά του δρόμου φθάνουμε στο βάθος του φαραγγιού, όπου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Καταλήγουμε στο παραδοσιακό 

Κρητικό χωριό Σπήλι, με τα κρυστάλλινα νερά που αναβλύζουν από τις κρήνες της κεντρικής πλατείας. Έπειτα θα δούμε το πλούσιο σε βλάστηση φαράγγι 

1
η
 ΜΕΡΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/04/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΕΘΥΜΝΟ 

2
η
 ΜΕΡΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 25/04/2019 ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) 

3
η
 ΜΕΡΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04/2019 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ-ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ-ΧΑΝΙΑ- ΛΙΜΝΗ 

ΚΟΥΡΝΑ 

4
η
 ΜΕΡΑ: ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04/2019 ΠΛΑΚΙΑΣ-Ι. Μ. ΠΡΕΒΕΛΗ-ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ-ΣΠΗΛΙ-ΠΑΤΣΟΣ-

ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ 



της Πατσού, ένα από τα γνωστότερα και ομορφότερα της Κρήτης. Η ευρύτερη περιοχή παράγει κάθε είδους προϊόντα καλής ποιότητας κάτι που οφείλεται 

στις πολλές πηγές νερού της. Το όλο τοπίο είναι όντως εντυπωσιακό και θα σας συνεπάρει. Κάτω από την Βραχοσκεπή του Φαραγγιού βρίσκεται το 

εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου, προστάτη των παιδιών, θεωρείται Θαυματουργός και προσελκύει πλήθος προσκυνητών. Τελευταία μας στάση στο 

φράγμα των Ποταμών, ένα από τα πιο πρωτοποριακά, ενεργειακά έργα της χώρας, πόλος έλξης επισκεπτών που θαυμάζουν τον υδροβιότοπο και τα 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Επιστροφή στο Ρέθυμνο. 

23:00 μ.μ.: Μετάβαση στην Εκκλησία για την Ανάσταση. 

00:30 π.μ.: Πλούσιο δείπνο στο εστιατόριο «ΟΘΕΛΛΟ» του ξενοδοχείου. Θα σερβιριστεί η πατροπαράδοτη μαγειρίτσα και ποικιλία εδεσμάτων. 

 

 
07:0-10:00 π.μ.: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο.  

11:30 π.μ.: Μαθήματα Κρητικών χορών από χοροδιδάσκαλο συνεργάτη του ξενοδοχείου. 

13:00 μ.μ.: Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορούς. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. 

21:00 μ.μ.: Διοργάνωση τόμπολας στο ξενοδοχείο. 

 

 
07:30-08:45 π.μ.: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για εκδρομή στην ενδοχώρα του Νομού Ρεθύμνου. Πρώτος μας σταθμός η Ιερά Μονή 

Αρκαδίου, ίσως το πιο ιστορικό μνημείο της Κρήτης. Από εδώ ξεκίνησε η Κρητική επανάσταση ενάντια στον Τούρκο κατακτητή. Σε όλους μας είναι 

ακουστό το Ολοκαύτωμα της μονής. Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό χωριό Μαργαρίτες. Οι Μαργαρίτες έχουν παράδοση στην αγγειοπλαστική και οι 

κάτοικοι του χωριού εξακολουθούν ακόμα να κατασκευάζουν πήλινα αγγεία, απομιμήσεις αρχαίων μινωικών αγγείων. Ανηφορίζοντας κατευθυνόμαστε 

στους πρόποδες του Ψηλορείτη. Πρώτη μας στάση το χωριό Ζωνιανά. Επίσκεψη στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων «ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ». Περιλαμβάνει 87 

κέρινα ομοιώματα, που σε φυσικό μέγεθος αναπαριστούν σκηνές από την ιστορία της Κρήτης. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο για το μουσείο χώρο 1000 

τετραγωνικών μέτρων και με διακόσμηση ανάλογη της θεματολογίας, προβάλλονται σκηνές όπως του Ελευθέριου  Βενιζέλου, του Κορνάρου, του 

Αρκαδίου, του Θεοτοκόπουλου, του Καζαντζάκη και πολλές άλλες μορφές, που αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας. Ακολούθως επισκεπτόμαστε το 

σπήλαιο Σφενδόνη στα Ζωνιανά με τους περίφημους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Καταλήγουμε στο ξακουστό Κρητικό χωριό Ανώγεια, γενέτειρα του 

μεγαλύτερου μουσικού που γέννησε η Κρήτη, του Νίκου Ξυλούρη. Επιστροφή στο Ρέθυμνο. 

19:30 μ.μ.: Συγκέντρωση στο ξενοδοχείο και προσφορά αποχαιρετιστήριου ποτού με διάφορα σνακ. 

20:00 μ.μ.: Δείπνο στο εστιατόριο «ΟΘΕΛΛΟ» του ξενοδοχείου. 

 

 
07:00-08.00 π.μ.: Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αφήνουμε το Ρέθυμνο. Πρώτος μας σταθμός είναι η γραφική αγροτική κωμόπολη του Νομού 

Ηρακλείου, οι Αρχάνες. Πρόκειται για κωμόπολη με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και υποδειγματική ανάπλαση που απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ανάπλασης χωριού. Το Ηράκλειο, πρωτεύουσα και εμπορικό κέντρο της Κρήτης δεν είναι μακριά. Θα δούμε τη Λότζια, την Κρήνη Μοροζίνη 

(Λιονταράκια), το Ναό της Αγίας Αικατερίνης με το μουσείο Βυζαντινών εικόνων, τον Άγιο Μηνά (Μητροπολιτικός ναός Ηρακλείου), τον Άγιο Τίτο και 

το επιβλητικό φρούριο του «Κούλε» στην είσοδο του παλιού ενετικού λιμανιού είτε χρόνος ελεύθερος για ψώνια. Στη συνέχεια επιβίβαση στα 

λεωφορεία για το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου και το ταξίδι της επιστροφής στη Κύπρο, φεύγοντας με τις καλύτερες εντυπώσεις από 

τη Κρήτη. 

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

 

Ξενοδοχείο Δίκλινο Τρίκλινο Μονόκλινο 1
ο
 Παιδί 2

ο
 Παιδί 

Lefkoniko Beach & Bay 3*sup 525€ 510€ 615€ 325€ 415€ 

Περιλαμβάνονται: 

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ηράκλειο-Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines • Φόροι αεροδρομίων • 1 βαλίτσα 23 κιλά και 1 

χειραποσκευή ως 8 κιλά • 6 βράδια διαμονή στο παραπάνω ξενοδοχειακό συγκρότημα στην πόλη του Ρέθυμνου • Ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο) 

καθημερινώς με εξαιρετικής ποιότητας νηστίσιμα και μη εδέσματα • Δείπνο Αναστάσεως με μαγειρίτσα & άλλα εδέσματα (μέρος της ημιδιατροφής) • 

Πασχαλινό κοκτέιλ, τσουρέκι, Πασχαλινά αυγά & λαμπάδα • Μεσημεριανό Πασχαλινό μπουφέ (μέρος της ημιδιατροφής) μ’ Ελληνική/Κρητική ζωντανή 

μουσική & χορούς • Μεταφορές αεροδρόμιο-ξενοδοχείο-αεροδρόμιο • Περιήγηση της πόλης του Ρεθύμνου & 4 εκδρομές με έμπειρο συνοδό του 

γραφείου μας στην Κρήτη • Ποτό καλωσορίσματος και αποχαιρετιστήριο ποτό με διάφορα σνακ • Έντυπο πληροφοριακό υλικό για τη Κρήτη • 

Υπηρεσίες αντιπροσώπου μας (Aphrodite Travel) • Φ.Π.Α.  

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Οι είσοδοι (όπου απαιτούνται) στις εκδρομές • Ότι δεν περιλαμβάνεται 

• Νέος φόρος διανυκτέρευσης (1,50€/δωμάτιο/ημέρα) – ισχύει από 1/1/2018 

Σημειώσεις για το ξενοδοχείο: 

• Βρίσκεται μόλις 50 μέτρα από την απέραντη χρυσή αμμουδιά και 500 μέτρα από το κέντρο της πόλης. 

• Διατίθενται και οικογενειακά δωμάτια 2 ανεξάρτητων χώρων (για 4-5 άτομα). Η τιμή του 1
ου

 παιδιού σε περίπτωση διαμονής σε οικογενειακό 

δωμάτιο είναι η ίδια με αυτή του 2
ου

. Όταν υπάρχει 3
ο
 παιδί η διαμονή είναι μόνο σε οικογενειακά δωμάτια (και οι τιμές του 1

ου
 παιδιού 

παραμένουν ως έχουν παραπάνω). 

• Η επίσημη κατηγορία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος είναι 3* αλλά τα πλείστα συνεργαζόμενα με αυτό ταξιδιωτικά γραφεία το 

παρουσιάζουν στους καταλόγους τους σαν 4* λόγω της τοποθεσίας, των ανέσεων του καθώς επίσης και των ποιοτικών υπηρεσιών που 

παρέχει. 

• Όλα τα δωμάτια διαθέτουν τηλέφωνο, τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι, κλιματισμό και μπάνιο ή ντουζ. Επίσης παρέχεται δωρεάν WI-FI στους 

κοινόχρηστους χώρους. 

 

Πτήσεις: 24/4/2019 Λάρνακα-Ηράκλειο 20:15-21:45 • 30/4/2019 Ηράκλειο-Λάρνακα 18:00-19:30 

 

 Ημερομηνία Έκδοσης: 21/01/2019 

ΝΑΖ 48H-2019 

5
η
 ΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/04/2019 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ-ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 

6
η
 ΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29/04/2019 Ι. Μ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ-ΖΩΝΙΑΝΑ-ΑΝΩΓΕΙΑ 

7η ΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 30/04/2019 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΑΡΧΑΝΕΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΛΑΡΝΑΚΑ 


