
Wycieczki fakultatywne Kreta

Knossos/Heraklion
Obowiązkowy punkt programu dla każdego turysty wypoczywającego na Krecie. Ta 
wycieczka to powrót do czasu starożytnych mitów i Cywilizacji Minojskiej. Głównym 
punktem są zrekonstruowane ruiny pałacu w Knossos. Spacerując wokół ciasnych 
korytarzy i labiryntu mamy odczynienia z przykładami i symbolami cywilizacji, która 
zaczęła rozwijać się na Krecie 4000 lat temu. Pałac króla Minosa związany jest z 
najsłynniejszymi mitami starożytnej Grecji. To tu Dedal budował labirynt, a później wraz 
z Ikarem próbował na skonstruowanych przez siebie skrzydłach opuścić wyspę. Labirynt 
był przeznaczony dla Minotaura – pół człowieka, pół byka. Groźny Minotaur został 
pokonany przez Tezeusza, któremu Ariadna, za pomocą kłębka nici, ułatwiła powrót z 
labiryntu. Następnie zwiedzimy również stolicę wyspy – Heraklion z odrestaurowanym 
weneckim zamkiem, mnóstwem sklepów i kawiarni. Ok. 49-55 EURO

Wąwóz Samaria
Jednodniowa wycieczka w rejon zachodniego wybrzeża wyspy należy do najbardziej 
fascynujących. Celem wycieczki jest wąwóz Samaria, położony w masywie Gór Białych 
(Lefka Ori), zaliczany do europejskich cudów natury. Przez tysiąclecia woda rzeźbiła 
wąwóz, który sięga od wyżyny Omalos aż do Morza Libijskiego. Liczy sobie 18 km 
długości, jego szerokość waha się od 3 do 40 m, a głębokość wynosi miejscami nawet do 
600 m. Jest to najdłuższy wąwóz w Europie. W cieniu rozłożystych cyprysów wiedzie w 
dół wąwozu ścieżka o długości ok. 800 m, która przecina koryto rzeki i rumowiska 
kamieni. Podczas marszu można podziwiać dziką przyrodę - rzadkie gatunki kwiatów i 
krzewów. Na końcu wędrówki docieramy do Agia Roumeli, gdzie po długim marszu 
można się odświeżyć w wodzie i zjeść lunch. Następnym punktem wycieczki jest rejs 
statkiem. Wycieczka jest unikalną szansą na podziwianie kontrastów kreteńskich 
krajobrazów – gór i morza, północy i południa wyspy. Ok. 45-70 EURO

Spinalonga
Przyjemna wycieczka łącząca relaksujący rejs statkiem wycieczkowym na wyspę 
Spinalonga i zwiedzanie weneckiej fortecy. Wenecjanie przez wiele lat bronili dzięki niej 
wyspę przed atakami floty tureckiej. Miasteczko, które powstało wokół fortecy, decyzją 
władz kreteńskich zostało zamienione w 1903 r. w kolonię trędowatych. Na lunch statek 
zatrzymuje się w Kolokytha, gdzie jest przerwa na kąpiel w krystalicznie czystych wodach 
zatoki. Kolejnym punktem programu jest malownicze miasteczko Aghios Nikolaos, 
słynące ze znajdującego się w centrum słodkowodnego jeziora połączonego z morzem, w 
którym według mitów kąpieli zażywała bogini Afrodyta. Ok. 55 EURO

Rejs na Santorini 
Santorini jest uroczą, malowniczą wysepką, której nie można porównać do żadnej innej. 
Wyróżniają ją czarny piasek i białe domy, błękitna tafla morza, powulkaniczne 
krajobrazy. W epoce brązu na Santorini wybuchł wulkan, konserwując zabudowania w 
lawie. Znajdują się tu ślady cywilizacji z XII i VI w. p.n.e. Najwięcej znalezisk pochodzi z 
czasów panowania na wyspie Ptolemeuszów i z późniejszych okresów. Wyspa zachwyca 
klifowymi zboczami, z których rozciąga się fantastyczny widok na urwisko Caldera. W 
czasie rejsu można zażywać kąpieli słonecznych na pokładzie statku. Ok. 140-160 EURO

Wieczór kreteński
To spotkanie z folklorem, tradycyjną grecką muzyką i tańcami w jednej z kreteńskich 
wiosek w górach. Cały wieczór tancerze w strojach ludowych będą demonstrować swoje 
umiejętności przy akompaniamencie buzuki i liry. Nie obędzie się bez wspólnej zabawy z 
gośćmi. Podczas pokazów będziemy mieli okazję skosztować prawdziwych przysmaków 
kuchni kreteńskiej i greckiej oraz zasmakować tutejszego wina. Ok. 42 EURO

Jeep safari
Wycieczka dla miłośników aktywnego wypoczynku. Podróż jeepami zarówno po drogach 
asfaltowych, jak i poza nimi przez rejon górski w miejsca, których nie ma na mapie i w 
przewodnikach dla turystów. Zapierające dech w piersiach widoki kanionów i wybrzeża. 
Kombinacja dzikiej scenerii i lunch w lokalnej tawernie to sposób na alternatywne 
poznanie Krety. Ok. 75 EURO

 


