16-22/04/20 6 ημέρες
Πάσχα στην Κρήτη στο πολυτελές AQUILA ATLANTIS 5*
Μ.ΠΕΜΠΤΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Συγκέντρωση το απόγευμα στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Διανυκτέρευση εν
πλώ.
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΤΑΦΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΚΝΩΣΣΟΣ-ΜΑΤΑΛΑ-ΣΠΗΛΙ
Νωρίς το πρωί φθάνουμε στο λιμάνι του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Εν συνεχεία επίσκεψη στον Τάφο του
Καζαντζάκη και απο εκεί για το κέντρο του Μινωικού πολιτισμού, τον αρχαιολογικό χώρο της ΚΝΩΣΣΟΥ. Στη συνέχεια περνάμε από τους ιστορικούς ΑΓ.ΔΕΚΑ και από εκεί για τα φημισμένα ΜΑΤΑΛΑ, αγαπημένο προορισμό των χίπις τη δεκαετία του
60 με τις χαρακτηριστικές σπηλιές και την όμορφη παραλία με τα γαλαζοπράσινα νερά όπου και θα έχουμε παραμονή για
γεύμα. Κατόπιν για το παραδοσιακό ΣΠΗΛΙ το οποίο δεσπόζει αμφιθεατρικά χτισμένο στην πλαγιά του βουνού Κέδρου όπου
και οι πηγές με τα τρεχούμενα νερά που τροφοδοτούν τις εντυπωσιακές 25 λεοντοκέφαλες βρύσες που βρίσκονται στη
γραφική πλατεία του χωριου με τα αιωνόβια πλατάνια. Ύστερα για το ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και στη συνέχεια παρακολούθηση της περιφοράς το Επιταφίου. Δείπνο, διανυκτέρευση.
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΕΛΟΥΝΤΑ-ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ-ΠΛΑΚΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για επίσκεψη στην ανδρική ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που είναι χτισμένη στην καρδιά του φαραγγιού του Σεληνάρη και συνεχίζουμε με κατεύθυνση το νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού και την όμορφη ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ η οποία
βλέπει στο Λιβυκό Πέλαγος και είναι γνωστή για τα εύφορα εδάφη της. Κατόπιν για τη τη Δυτική πλευρά του κόλπου του
Μιραμπέλου για την κοσμοπολιτική ΕΛΟΥΝΤΑ για να επιβιβαστούμε προαιρετικά στο καραβάκι όπου θα μας φέρει στο νησάκι-κάστρο ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ.Η τραγική ιστορία του έγινε γνωστή από τη τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Το Νησί»και πλέον αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Κρήτης. Κατόπιν για την παραλία της ΠΛΑΚΑΣ όπου θα
υπάρξει χρόνος για γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσα του Λασιθίου τον γραφικό ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ με την
περίφημη απύθμενη Λίμνη Βουλισμένη στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ παρακολούθηση
της Ανάστασης και στη συνέχεια Αναστάσιμο δείπνο με την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ: ΑΚΟΥΑΡΙΟΥΜ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μετά το πρωϊνο μας θα έχουμε την ευκαιρία να βυθιστούμε στον υπέροχο κόσμο της Μεσογείου και στον θαλασσόκοσμο του
CretAquarium που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία της Ευρώπης με τους μεγάλους θηρευτές καρχαρίες ,τους μικροσκοπικούς ιππόκαμπους και τη φαντασμαγορία των μεδουσών να εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Στη συνέχεια επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας όπου μας περιμένει ένα πλούσιο πασχαλινό τραπέζι με τον παραδοσιακό οβελία και μοναδικά τοπικά εδέσματα. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πόλη του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ: ΡΕΘΥΜΝΟ-ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΠΗΓΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΡΕΘΥΜΝΟ το οποίο θεωρείται μια από τις πιο καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις και
συνδυάζει την ανατολίτικη όψη με την Ενετική αρχιτεκτονική που κυριαρχεί στο κάστρο Φορτέτζα. Συνεχίζουμε για
την ιστορική ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ η οποία με το ηρωικό Ολοκαύτωμα της αποτέλεσε σύμβολο του απελευθερωτικού αγώνα
των Κρητών και προς τo μεσημέρι θα απολαύσουμε το γεύμα μας στις καταπράσινες ΠΗΓΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, σε ένα μαγευτικό τοπίο της Κρητικής γης με γάργαρα νερά, έντονο πράσινο και την αυθεντική κρητική φιλοξενία με ξεχωριστά πιάτα στις
πολλές ταβέρνες της περιοχής στις οποίες ξεχωρίζει το φημισμένο Αντικριστό κρέας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
Διανυκτέρευση
ΤΡΙΤΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΧΑΝΙΑ-ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΝ ΠΛΩ
Πρωινό και επίσκεψη στο σπουδαίο αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου γνωστό για τα σπουδαία εκθέματα του ανάμεσα στα
οποία ξεχωρίζουν το περίφημο Δαχτυλιδι του Μίνωα και ο φημισμένος Δίσκος της Φαιστού. Ύστερα για τη μαγευτική τοποθεσία της ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΡΝΑ, της νοτιότερης λίμνης της Ευρώπης όπου θα απολαύσουμε τον καφέ μας στο ειδυλλιακό τοπίο
που συνδυάζει το υγρό στοιχείο με τα ψηλά βουνά και τους καταπράσινους ελαιώνες. Κατόπιν για το ΑΚΡΩΤΗΡΙ όπου σε
πανοραμική τοποθεσία βρίσκεται ο τάφος του εθνάρχη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και του γιού του ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.
Συνεχίζουμε για τα ΧΑΝΙΑ και το παλιό λιμάνι που αποτελεί τον πολυτιμότερο λίθο πάνω στο ανεκτίμητης αξίας στολίδι της
Κρήτης που λέγεται παλιά πόλη των Χανίων. Παραμονή για βόλτες και γεύμα αλλά και τις τελευταίες αγορές μας πριν επιβιβαστούμε στο πλοίο για το ταξίδι της επιστροφής προς τον ΠΕΙΡΑΙΑ. Διανυκτέρευση εν πλω.
ΤETAΡΤΗ: Αφιξη νωρίς το πρωί της επομένης στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ.
Τιμή : 385,00
€ κάτ ΄ατομο στο δικλινο δωμάτιο.
Τιμή : 495,00
€ μονόκλινο
Περιλαμβάνονται: Εισιτήρια σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες Πειραιά-Ηράκλειο Χανιά-Πειραιά, 4 διανυκτερεύσεις στο
Hράκλειο στο ξενοδοχείο AQUILA ATLANTIS 5* ,4 πρωινά σε μπουφέ
,δείπνο τη Μ.Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα, Αναστάσιμο δείπνο το Μ. Σάββατο, Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του
Πάσχα,όλες οι μεταφορές με πούλμαν στη ΚΡΗΤΗ σύμφωνα με το πρόγραμμα, Αρχηγος-Συνοδός,φόρος διαμονής, Ασφαλεια
αστικής & επαγγελματικής ευθύνης ,ΦΠΑ.

