
7 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ   ΑΠΟ  08/06 ΕΩΣ  14/6/2020 
1η ΜΕΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ—ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ-ΑΙΓΗΝΑ-ΠΟΡΟΣ ΥΔΡΑ   
Αναχώρηση  νωρίς το πρωί 06:30 για το λιμάνι επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για μια μονοήμερη κρουαζιέρα 
Αυτή η «κλασική» μονοήμερη κρουαζιέρα μας σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε τρία νησιά του Σαρωνικού, τη 
μαγευτική Αίγινα, το γραφικό Πόρο και τη μοναδικής ομορφιάς Ύδρα. Θα απολαύσετε το μεσογειακό περιβάλλον, 
θα γνωρίσετε τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιστορικές τοποθεσίες, αλλά και την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με 
τη συνοδεία ενός απολαυστικού λαϊκού Το βράδυ επιστροφή στον Πειραιά και αναχώρηση για Κρήτη 
2η  ΜΕΡΑ :-ΕΛΟΥΝΤΑ –ΣΠΙΝΑΛΟΝΓΚΑ –ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 
Άφιξη το πρωί  στην Κρήτη   το νησί που γεννήθηκε ο Δίας, ο Μίνωας , η πατρίδα του Ελ Γκρέκο ,του Καζαντζάκη . 
Κρήτη με τις Βουνοκορφές , τα σπήλαια με τους λυράρηδες τις μαντινάδες και την τσικουδιά. Άφιξη το πρωί στο 
Ηράκλειο  συνεχίζουμε για να  περιπλανηθούμε  στα αξιοθέατα της Ανατολικής Κρήτης θα δούμε τα Μάλια την 
Ελούντα τον Άγιο Νικόλαο την Σπιναλόγκα επιστροφή στο Ηράκλειο τακτοποίηση στο ξενοδοχείο                                          
3η  ΜΕΡΑ:ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΦΑΙΣΤΟΣ –ΜΑΤΑΛΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΦΑΙΣΤΟ, ΜΟΝΗ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ  συνεχίζουμε για τα ΜΑΤΑΛΑ (μπάνιο).επιστροφή το 
απόγευμα στο Ηράκλειο 
4η  ΜΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΧΑΝΙΑ  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό τα Χανιά  στην διαδρομή μας θα 
περάσουμε από την Ιστορική μονή Αρκαδίου στην  συνέχεια θα επισκεφτούμε το πανέμορφο Ρέθυμνο ,χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό και βόλτα στην Παλιά την πόλη , συνεχίζουμε για  Χανιά  άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
Το βράδυ βόλτα στην Πόλη .Διανυκτέρευση 
5η  ΜΕΡΑ: ΧΑΝΙΑ  Μετά το πρωινό Αναχώρηση  για το δυτικό  τμήμα θα περάσουμε τα χωριά Πλατανιάς, Αγία 
Μαρίνα Μάλεμε, στην τουριστική ζώνη των Χανίων στάση στην Κίσσαμο για καφέ και συνεχίζουμε για Φαλάσαρνα 
όπου θα έχουμε χρόνο για μπάνιο σε μία από τις ωραιότερες παραλίες της Κρήτης και φαγητό ,επιστροφή το 
απόγευμα ,   Το βράδυ βόλτα στα Χανιά 
6η   ΜΕΡΑ:. ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη και αφού φορτώσουμε τις αποσκευές 
μας  Η σημερινή ημέρα μας θα είναι αφιερωμένη στην περιοχή των  Χανίων Πρώτα θα αναχωρήσουμε για τον 
Ομαλό από όπου θα θαυμάσουμε τα λευκά όροι και από ψηλά το φαράγγι της Σαμαριάς ,το μεσημέρι χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό στον Ομαλό επιστροφή στα Χανιά στο Ακρωτήρι  θα δούμε τους τάφους των Βενιζέλων και 
μία πανοραμική Θέα της Πόλης ,προσκύνημα στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος  επιστροφή μεταφορά στην Σούδα 
απ’ όπου θα πάρουμε το καράβι για Πειραιά 
7η ΜΕΡΑ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ-  Άφιξη το πρωί στον Πειραιά ,μεταφορά στην Αθήνα Τέλος εκδρομής 
 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ :    $1080.00              ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : $350.00 extra 
 
  ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 
*Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν  
* Διαμονή σε επιλεγμένα Ξενοδοχεία 3* σε δίκλινα δωμάτια με  πρωινό 
* Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα στα  Ελληνικά 
* Έμπειρο  αρχηγό καθ΄ όλη την διάρκεια της εκδρομής    
*Ναυτιλιακά  εισιτήρια  και τα λιμενικά τέλη  
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
Εισόδους μουσείων, ποτά, γεύματα ή ποτά στο πλοίο και ότι άλλο αναφέρετε ως προαιρετικό.  
Και  φόρους  ξενοδοχείων  
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 


