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Creta en cotxe
CHANIA & RETHYMON & HERAKLION
Creta és famosa pels mites, llegendes i tradicions. A l’illa es troben les restes més importants de l’antiga civilització minoica.
Per conèixer l’illa més gran de Grècia, us proposem que la recorregueu amb cotxe de lloguer. Així podreu passar per les ciutats més importants
de l’illa: Chania, Rethymon i Heraklion.
Les platges de l’illa són d’aigües cristal•lines i sorra blanca.

Duració

8 dies / 7 nits

Des de

1150€

La nostra proposta de viatge
DIA 1

ESPANYA – CRETA
Sortida en vol amb destinació Creta. Arribada i trasllat a l’hotel. Allotjament.

DIA 2

DIES INTERMITJOS
Dies lliures per recórrer les diferents zones de l'illa amb cotxe de lloguer CHANIA A la regió
més occidental de la illa, Chania, és un lloc meravellós per a les vacances. La ciutat és un
conjunt perfecte d'encant i cultura en els quals poder gaudir dels seus acolorides carrers i el
seu llegat històric. A poca distància de la ciutat de Chania, un pot perdre i descobrir platges
com Balos, Elafonisi o Falasarna, d'indiscutible bellesa. Dirigint-nos cap al sud el paisatge
canvia i es torna més agrest, trobant-nos amb impressionants muntanyes que acaben al mar.
És aquí on descobrim petits i pintorescs pobles, alguns d'ells només accessibles per mar. Per
a tots aquells amants del senderisme, el sud també ofereix diverses rutes de diferent grau de
dificultat, sent la més important la gola de Samaria. RETHYMNO La regió de Rethymno és un
dels llocs més bonics de Creta, amb precioses platges, llocs arqueològics, esglésies
bizantines i pobles pintorescos. Rethymno town, fortament influenciada pels venecians,
compta amb una arquitectura elegant i un característic port. Prop de la ciutat podem trobar
nombroses platges. Dirigint-nos a l'interior es poden visitar els monestirs d’Arkadi i Preveli.
Més al sud, el paisatge torna a canviar, oferint diferents rutes de senderisme HERAKLION
Aquesta zona de l'illa, és la més rica arqueològicament parlant. La ciutat que dóna nom a la
regió és la capital de l'illa, on destaca la seva fortalesa veneciana, situada al costat del port.
D'obligada visita en aquesta zona són els diferents recintes de la cultura minoica, com són el
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Palau de Knossos, Festos, Malia i Matala. Entre les platges més importants de la zona,
trobem Hersonissosi Agia Pelagia al nord i Matala al sud. LASITHI La capital de la regió és
Agios Nikolaos, un pintoresc poble amb un llac interior, enllaçat al mar per un canal. A pocs
quilòmetres trobem Elounda la zona amb els resorts més luxosos de l'illa i considerada una
de les zones més cosmopolita. Molt a prop destaca l'antiga fortalesa veneciana de
Spinalonga, més tard convertida en colònia de leprosos. Recomanem seguir la ruta en cotxe
cap a la carretera que porta fins a la zona més oriental de l'illa, on es poden gaudir de
fantàstics paisatges.

DIA 3

HERAKLION - ESPANYA
Esmorzar. A l’hora prevista, devolució del cotxe de lloguer a l’aeroport. Sortida cap a
Espanya amb escala a Atenes. Arribada i fi del viatge.

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 1.150 €
EL VIATGE INCLOU:
Bitllet d’avió d’anada i tornada des d’Espanya a Grècia, taxes incloses
Cotxe de lloguer durant tota l `estada a la illa.
7 nits d' hotels recomanats pels nostres especialistes
Assistència 24 hores en destí
Guia de viatges
NOTA
Consultar connexió de vols des d'altres ciutats
Possibilitat d'afegir nits extres
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