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Circuit Creta
CIRCUIT CRETA
Creta és ideal per unes vacances de relax i aventura.
Es tracta d'una illa encantadora, amb costums molt arraigades. Gaudeix d'un entorn de natura, platges idílices, gargantas espectaculars,
muntanyes imponents, poblacions rurals i altres amb tintes venecians. Tot això acompanyat d'una gastronomia exquisida. Un conjunt de
sensacions que no et deixarà indiferent.

Duració

8 dies / 7 nits

Des de

1350€

La nostra proposta de viatge
DIA 1

ESPANYA - CRETA
Presentació a l'aeroport dos hores abans de l'arribada del vol. Arribada a Heraklion i trasllat a
l'hotel. Descans. Passeig per la ciutat i visita a la fortalesa veneciana. Allotjament a Heraklion.

DIA 2

ISLA DE SPINALONGA - AGIOS NIKOLAOS
Esmorzar. Sortida direcció est fins arribar al Golf de Mirabello. S'arriba a Plaka, petit poble de
pescadors on s’agafarà un vaixell per realitzar el trajecte fins a l'illa de Spinalonga. Per la
tarda, tornem al vaixell fins a Plaka i temps lliure per visitar Agios Nikolaos. Retorn a l’hotel.
Allotjament a Heraklion.

DIA 3

HERAKLION - MONASTIR D'ARKADI - RETHYMNO - CHANIA
Esmorzar. Sortida cap a l'oest, parant a Arkadi. Visita del seu monestir, un dels més
emblemàtics de tota l'illa de Creta. Continuació cap a Rethymno, població amb arquitectura
medieval, veneciana i turca. Es troba en una àmplia badia amb una bonica platja. Visita al
taller d'un lutier per entrar en la cultura de la música cretenca. Temps lliure. Sortida cap a
Chania. Allotjament a Chania.

DIA 4

ELAFONISI - MILIÁ
Esmorzar. Sortida cap a la part més occidental de l'illa per conèixer la platja d'Elafonisi
passant per les gorges de Topolia. Elafonisi és coneguda per la seva sorra rosada i les seves
aigües transparents. Davant de la platja es troba l'illa de Elafonisi, a la que es pot arribar a
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anar, ja que l'aigua és molt poc profund formant piscines naturals. En el camí de tornada
parada a Miliá, petit poble enmig de les muntanyes dedicat a l'agroturisme. Retorn i
allotjament a Chania.

DIA 5

CHANIA I REGIÓN DE CHANIA
Esmorzar. Pel matí visita guiada de la ciutat de Chania, per recórrer els carrers del casc antic,
visitar el port venecià i el seu far egipci, la mesquita dels Jenízaros, etc. Al migdia ruta cap als
poblets de Thérisos i Mesclá. Des de Mesklá s'entra en unes petites gorges (uns 15 minuts a
peu). Tornada i allotjament a Chania.

DIA 6

SKAFIA - SUR DE CRETA EN ESTAT PUR
Esmorzar. Sortida cap al poble de Sfakiá. Des d'allà s’agafarà un vaixell fins al poble de
Loutro, al que només es pot accedir per mar. A mitja tarda tornada en vaixell a Sfakiá.
Tornada i allotjament a Chania.

DIA 7

CHANIA - HERAKLION
Esmorzar. Sortida cap a Heraklion. Visita del Palau de Knossos, considerat el més important
de l'època minoica, construït en el 2.000 a.de C. Tornada a Heraklion i tarda lliure. Allotjament
a Heraklion.

DIA 8

HERAKLION - ESPANYA
Trasllat a l'aeroport. Vol de tornada a Espanya.

Detall del preu

T'ORIENTEM
Aquesta idea de viatge és 100% personalitzable. Aquest itinerari ha estat creat pels
nostres especialistes perquè t'inspiris però pot ser adaptat segons les teves
necessitats i interessos, des de la durada fins al tipus d'allotjament o les activitats.
Escoltarem les teves idees, i amb la nostra experiència, crearem una experiència única
per a tu.

Preu per persona en habitació doble des de 1.350 €
EL VIATGE INCLOU:
Bitllet d’avió d’anada i tornada des d’Espanya a Grècia, taxes incloses
Trasllats d’entrada i de sortida a Creta
Estada en hotels recomanats pels nostres especialistes
Visites amb guia oficial i entrades als recintes
Assistència 24 hores en destí
Guia de viatges
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NOTA
Consultar connexió de vols des d'altres ciutats
Possibilitat d'afegir nits extres abans o després del circuit.
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