Kreta na rowerze\ Grecja \ Kreta -wycieczka rowerowa

Chania • Vamos • Kefalas • Drapanos • Kokkino Horio • Zatoka Faros • Jezioro
Kournas • Półwysep Rodopou (Afrata) • Góry Białe (Sougia) • Wąwóz Samaria •
Agia Roumeli
Program jest przeznaczony dla miłośników jazdy na rowerze i łączy zwiedzanie górskich rejonów
Krety z odpoczynkiem na śródziemnomorskiej plaży. Trasa prowadzi przez urokliwe, niewielkie
wioski zagubione w górach, w których można odnaleźć ślady mitycznej cywilizacji. Wiele atrakcji
w programie: zjazdy górskimi szlakami rowerowymi i piesza wędrówka przez wąwóz Samaria.
Łącznie trasy rowerowe: ok. 130 km.

Atuty oferty
•
•
•
•

większość tras rowerowych off-road
połączenie aktywnego wypoczynku z plażowaniem
piesza wędrówka przez najdłuższy europejski wąwóz Samaria
zwiedzanie Chanii

PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Chanii. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja,
nocleg.
2. DZIEŃ. CHANIA – VAMOS
Śniadanie. Zwiedzanie CHANII. Spacer po urokliwej, tętniącej życiem starówce, nadbrzeżnej
dzielnicy portowej. Przejazd do Vamos. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. KEFALAS – DRAPANOS – KOKKINO HORIO – ZATOKA FAROS
Śniadanie. Odbiór rowerów, przygotowanie do jazdy. Przejazd na rowerach przez KEFALAS i
DRAPANOS. Przystanek w KOKKINO HORIO: czas wolny na zwiedzanie niewielkiej fabryki
szkła. Kolejny etap prowadzi do plaży przy ZATOCE FAROS. Czas wolny na kąpiel w morzu.
Powrót na rowerach do hotelu przez urokliwe greckie wioski: Aspro i Douliana. Zakwaterowanie,
kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 30 km.
4. DZIEŃ. JEZIORO KOURNAS

Śniadanie. Przejazd na rowerach przez gaje oliwne i niewielkie wioski do JEZIORA KOURNAS,
największego zbiornika słodkiej wody na Krecie. Czas wolny na kąpiel. Powrót na rowerach do
hotelu przez urokliwe tereny w otoczeniu Gór Białych. Kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 40 km.
5. DZIEŃ. PÓŁWYSEP RODOPOU (AFRATA)
Śniadanie. Przejazd busem do AFRATY, która jest położona na PÓŁWYSPIE RODOPOU. Przejazd
na rowerach drogami gruntowymi przez gaje oliwne, obok świątyni Gonia. Czas wolny nad
morzem. Powrót busem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 15 km.
6. DZIEŃ. GÓRY BIAŁE (SOUGIA)
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd busem do miejsca rozpoczęcia wycieczki rowerowej.
Przejazd na rowerach do wschodniej części GÓR BIAŁYCH przez urokliwe, niewielkie wioski do
SOUGIA, która powstała na ruinach starożytnego miasta Syia. Czas wolny. Przejazd busem do
Omalos. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 45 km.
7. DZIEŃ. WĄWÓZ SAMARIA – AGIA ROUMELI
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na miejsce rozpoczęcia wycieczki pieszej przez WĄWÓZ
SAMARIA, która potrwa ok. 6 godz. 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 Chora Sfakion. Przejazd do Chanii. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Trasa piesza: ok. 15 km.
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: Agia Roumeli – Sfakia • wsparcie samochodu
technicznego • przewóz bagażu na całej trasie rowerowej • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW
Itaka Complex rozszerzone o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka
UWAGI:
1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu i lokalni przewodnicy: ok. 65 EUR.
2. Opłata za wypożyczenie roweru: ok. 25 EUR.
3. Program przeznaczony dla osób powyżej 13 lat pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do jazdy na rowerze po terenach o
zróżnicowanym podłożu i stopniu nachylenia.
4. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

