
KRETA - CHANIA



RAMOWY PROGRAM

Zapraszamy do kontaktu:      biuro@eccobusiness.pl      58 329 00 62

DZIEŃ 1. 
Spotkanie Uczestników na lotnisku. Przelot na Kretę. Powitanie 
na lotnisku w  Chani, przejazd do hotelu  i  zakwaterowanie. 
Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg.

DZIEŃ 2.
Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę po okolicy. Zwiedzanie 
rozpoczniemy  od Akrotiri, które jest skalistym cyplem po 
północnej stronie wyspy Krety. Cypel połączony jest z   resztą 
wyspy szeroką groblą między Chanią a   miastem Souda. 
Na  Akriotiri znajdują się Grobowce Eleftheriosa Venizelosa  
i  jego syna Sophoklisa, stoją w  miejscu z  widokiem na Chanię 
i szczególnie ważnym dla Greków, to właśnie tutaj grecka flaga 
została podniesiona na przekór Turkom i Wielkim Mocarstwom. 
Tu również znajdowała się siedziba rewolucji kreteńskiej. Będzie 
czas na sesję zdjęciową z  widokiem na piękny półwysep Zatoki 
Souda. Następnie proponujemy  wizytę w Chani, malowniczego 
i drugiego co do wielkości  miasta Krety, które urzeka zabudową 
powstałą z  przecięcia wpływów starożytnych, weneckich  
i   tureckich. Perełką jest tutaj Dzielnica Wenecka, stanowiąca 
zabytkowa część miasta, z  wąskimi uliczkami, prowadzącymi 
wprost do tętniącego życiem portu. W  Chanii historia subtelnie 
przeplata się z  nowoczesnością. W  trakcie zwiedzania lunch. 
Powrót do hotelu, kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3. 
Po śniadaniu proponujemy całodniowy  rejs, który rozpoczniemy 
z  portu w  Kissamos. Początek rejsu to okazja do relaksu 
na pokładzie statku, z  którego podziwiać możemy piękne 
krajobrazy zatoki, którymi są skalne zbocza, błękitne morze 
i ukryte plaże. Jednym z ciekawszych miejsc  będzie możliwość 
obserwacji imponującego zjawiska geologicznego polegającego 
na tym, że Kreta podnosi się od strony zachodniej, a zatapia się 
od strony wschodniej. Zjawisko to powoduje przesuwanie się 
części afrykańskiej płyty tektonicznej pod płytę euroazjatycką. 
Starożytną linię brzegową można  odróżnić aktualnie jako czarny 
ślad wzdłuż skalistego wybrzeża. Pierwszym przystankiem na 
trasie rejsu będzie wyspa Imeri  Gramvousa, gdzie koniecznie 
polecamy  wizytę w  ruinach weneckiej fortecy, ulokowanych 
na szczycie kamiennego wzgórza, z  którego roztacza się 
niesamowity widok! Do ruin fortecy prowadzi ścieżka, którą 
spacerem pokonujemy w około 15 minut. Po powrocie na plażę 
pozostaje czas, aby popływać w  krystalicznie czystej wodzie. 
Zapraszamy na lekki lunch na pokładzie statku. Kolejnym 
przystankiem  będzie Laguna Balos, którą odnajdziemy 
na liście najpiękniejszych plaż świata. Plaża jest rzadkim 
zabytkiem przyrody dlatego wraz z  Gramvousą chronione są 
programem Natura 2000. Polecamy kąpiel w  ciepłej, płytkiej, 
szmaragdowej wodzie oraz wypoczynek na różowej plaży, która 
swój niepowtarzalny odcień zyskuje dzięki niezliczonej ilości 
rozbitych muszli. Powrót na statek i  rejs powrotny do portu 
w Kissamos. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 4. 
Śniadanie i wykwaterowanie z  hotelu. Przejazd na lotnisko i lot 
powrotny do Polski.


