Kreteńska przygoda\Grecja \ Kreta -wycieczka multiaktywna

Chania • Paleochora • Anidra • Sougia • Agios Kirikos • Wąwóz Samaria • Agia
Roumeli • Loutro • Sfakia • Axos • Psiloritis • Jaskinia Sfedonia
Idealny sposób na poznanie nieco innego oblicza największej greckiej wyspy! Jej górzyste wnętrze
skrywa niewielkie, malownicze wioski, w których zatrzymał się czas. Kameralne plaże, głębokie,
górskie wąwozy i ślady starożytnej cywilizacji sprawiają, że Kreta jest rajem do uprawiania
aktywnego wypoczynku. W programie liczne atrakcje: wycieczka piesza do wąwozu Samaria i na
najwyższy szczyt Krety – Psiloritis (2456 m n.p.m.), wycieczka rowerowa i przepłynięcie kajakiem
wzdłuż wybrzeża z Paleochory do Sougii.

Atuty oferty
• wejście na najwyższy szczyt Krety – Psiloritis (2456 m n.p.m.)
• wycieczki piesze, rowerowe i kajakowe
• trekking do wąwozu Samaria
PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Chanii. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja,
nocleg.
2. DZIEŃ. WYCIECZKA ROWEROWA DO ANIDRI
Śniadanie. Czas wolny na spacer po CHANII. Przejazd do PALEOCHORY. Zakwaterowanie. Po
południu wycieczka rowerowa wzdłuż plaży aż do ANIDRI. W malowniczej greckiej wiosce
znajduje się bizantyjski kościół z widokiem na pobliski wąwóz. Czas wolny na kąpiel w morzu i
plażowanie. Powrót na rowerach do Paleochory. Kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 25 km.
3. DZIEŃ. KAJAKAMI Z PALEOCHORY DO SOUGII
Śniadanie. Przejazd na miejsce rozpoczęcia trasy. Przepłynięcie kajakami z Paleochory do SOUGII,
spokojnego śródziemnomorskiego kurortu. Czas wolny w zatoce AGIOS KIRIKOS, gdzie znajduje
się antyczne Lissos. Wycieczka kajakowa odbywa się pod okiem wykwalifikowanego instruktora.
Przejazd do Omalos. Kolacja, nocleg.
Czas wycieczki kajakowej: ok. 3 godz.
4. DZIEŃ. WĄWÓZ SAMARIA
Śniadanie. Przejazd na miejsce rozpoczęcia ok. 6-godzinnej wycieczki pieszej do WĄWOZU
SAMARIA. Pierwszy etap wędrówki to pokonanie Ksiloskala – kamiennych stopni wykutych w

zboczu porośniętym cyprysami. Im dalej, tym wyżej wznoszą się ściany wąwozu, który w
najwęższym miejscu ma szerokość zaledwie ok. 3 m. Są to Żelazne Wrota. Po wyjściu z wąwozu
trasa prowadzi przez AGIA ROUMELI. Czas wolny na kąpiel. Przeprawa promowa do LOUTRO.
W starożytności miejsce to stanowiło ważny port, a obecnie słynie z kameralnych plaż. Kolacja,
nocleg.
Trasa piesza: ok. 15 km.
5. DZIEŃ. WYCIECZKA PIESZA DO SFAKI
Śniadanie. Wycieczka piesza do SFAKI. Trasa wiedzie wzdłuż odcinka słynnego
międzynarodowego szlaku pieszego E4 prowadzącego od Gibraltaru na Cypr. Czas wolny na
odpoczynek. Przejazd do AXOS, miejscowości położonej u podnóża najwyższego ze szczytów Gór
Białych. Kolacja, nocleg.
Trasa piesza: ok. 10 km, czas przejścia: ok. 2 godz.
6. DZIEŃ. TREKKING NA PSILORITIS
Śniadanie. Przejazd do miejsca rozpoczęcia trekkingu. Trasa rozpoczyna się na wysokości 1300 m
n.p.m. Z każdym przebytym kilometrem krajobraz staje się bardziej skalisty oraz księżycowy.
Wejście na najwyższy szczyt Krety – PSILORITIS (2456 m n.p.m.). Zejście ze szczytu. Przejazd do
Axos. Kolacja, nocleg.
Trasa piesza: ok. 15 km, czas przejścia: ok. 4-5 godz., podejścia: ok. 1100 m, zejścia: ok. 1100 m.
7. DZIEŃ. ZWIEDZANIE JASKINI SFEDONIA
Śniadanie. Zwiedzanie JASKINI SFEDONIA. Wielkość jaskini wynosi ok. 3000 m2, a do ruchu
turystycznego udostępnione jest 2/3 jej powierzchni z labiryntem korytarzy, stalaktytami i
stalagmitami tworzącymi fantazyjne formy o różnych kolorach. Znajdują się tu również endemiczne
gatunki, często pozbawione kolorów i zmysłu wzroku, typowe dla środowiska jaskiń. Przejazd do
Chanii. Czas wolny. Kolacja, nocleg.
8. DZIEŃ.
Zależnie od godziny wylotu: śniadanie, czas wolny, transfer na lotnisko i wylot do Polski. Dla osób,
które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer do
wybranego hotelu.
ŚWIADCZENIA 7 noclegów w hotelach *** i rodzinnych pensjonatach; 2-os. pokoje z łazienkami
• wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji • przelot • transfery komfortowym autokarem lub minibusem
(zależnie od liczby osób) • przeprawa promowa do Loutra • lokalni przewodnicy • opieka pilota •
lokalni instruktorzy • aktywności wymienione w programie wraz z niezbędnym sprzętem •
ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone o następstwa uprawiania sportów wysokiego
ryzyka
UWAGI:
1. Program przeznaczony dla osób powyżej 13 lat pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do aktywności zawartych w programie.
2. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

