A(tra)ktivna Kreta, 8 dni
Hotel 3*, polpenzion
– Knossos, Heraklion, kretska civilizacija in Minotaver!
– kretska tradicija in sproščeno življenje, odlična hrana, zapeljive plaže …
– vzpon na Psiloritis, pohod po soteski Samariji in plaža Elafonisi

25.09.2022 do 02.10.2022
99 - Oskar Plus

A(tra)ktivna Kreta je dinamično potovanje, ki vas vsrka v kalejdoskop vzdušij in
doživetij, ki jih ta neverjetni otok nosi za vas. Vodnik vam kretske zgodbe predstavi, vi pa jih
z doživljanjem otoka lahko zaživite! Vsak dan vas vpeljemo v novo zgodbo in vse skupaj
postane vaše nepozabno doživetje! Potovanje je odeto v obmorsko vzdušje, vsak dan bo
priložnost za kopanje in drugo razvedrilo.
Uživamo v planinskih vzponih, sprehodih po kanjonih in do prečudovitih plaž .
Preseneti nas čudovita, divja in raznolika narava z visokimi gorami in dolgimi kanjoni. Z
vzponom na kretski Triglav (Psiloritis) v belih gorah pridobite planinsko trofejo. Tu je tudi
najdaljša evropska soteska Samarija, ki je dolga skoraj 17 km. Vse to smo pripravili za vas –
da se sprehodite in razgibate, hkrati pa z gostujočo deželo zaživite.
Kreta slovi po minojski kulturi. Z obiskom Knossosa in muzeja v Heraklionu zaživimo z
minojsko civilizacijo, ki je pomemben del evropske mitologije. Tu se je rojeval Ikarjev sen
človeštva – poleteti. Tu je bil slavni labirint in bik Minotaver … Tu je v zlatih časih cvetelo
preko 90 mest … a več o tem kasneje.
Uživamo v toplem morju in na plažah, tako peščenih kot prodnatih. Navdušijo nas več
kot odlična kretska hrana in otožne kretske pesmi, ki so polne ritma in globine.
Morda največje doživetje potovanja po Kreti so prebivalci, otočani, ki so ohranili
tradicionalne vrednote, kot so ponos, poštenost in gostoljubje. Napolnijo vas s človeško
toplino in navdihom, za lepše življenje tudi doma.
1. dan LJUBLJANA – HERAKLION . Zbor potnikov. Vožnja do bližnjega letališča od koder
poletimo do Herakliona, glavnega mesta Krete. Prevoz do hotela.v Heraklionu in namestitev.
V skladu s časom prosto za prvo raziskovanje grškega življenja. Nočitev. (letalo, H)

2. dan HERAKLION – izlet na planoto LASITTHI - KNOSSOS in v HERAKLION –
CHANIA. . Zajtrk. Vožnja na planoto Lasithi in postanek pri najstarejšem drevesu (Krasi),
pod katerega vejami je Kazantakis pisal Zorbo. Nekoč je bilo na Lasithiju nekaj sto mlinov na
veter, zdaj jih je le še nekaj. Na presenetljivi planoti je tudi jama Dikti, kjer se je po stari grški
mitologiji rodil Zevs. Sledi vožnja proti Heraklionu, kjer obiščemo arheološki muzej v
Heraklionu, kjer so na ogled največje dragocenosti minojske civilizacije. Južno od Herakliona
se v rodovitni dolini oljk, vinske trte in pomarančevcev nahaja starodavni Knossos. Obiščemo
eno najbolj slavnih arheoloških nahajališč – presenetljivo dobro je ohranjena palača, kjer sta
ustvarjala Dedal in Ikar, tu je bil v labirint ujet tudi bajeslovni Minotaver. Ogled palače. Vožnja
do šarmantne Chanie. Namestitev in večerja. (letalo, H, ZV)
3. dan CHANIA – polotok AKROTIRI - plaža STAVROS - CHANIA . Zajtrk. Zapeljemo se
na polotok Akrotiri, koder pričnemo z jutranjim pohodom. Odpeljemo se do samostana Moni
Gouverneto, mimo katerega se spustimo vse do skrivnostnega samostana Moni Katoliko, ki
je skoraj na koncu sveta. Pohajkujemo po tipično grški pokrajini, pohod pa zaključimo na
plaži Stavros, kjer si privoščimo skok v morje ali odplešemo sirtaki? Popoldne se opravimo
na najlepši botanični vrt na Kreti, zatem pa si privoščimo ogled Chanie. Počutimo se, kot da
smo v mahjnem Istanbulu… Prost večer. Večerja in namestitev. (ZV,H)
4. dan CHANIA - tradicionalne vasice – AKSIFOU – CHANIA. . class="Standard"
style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">Zajtrk. Prekrasen dan je pred nami,
odpravimo se na raziskovanje skritih kotičkov Zahodne Krete. Danes se odpravimo
na raziskovanje in spoznavanje tradicionalne Krete. Po jutranji kavi se nam za vogalom že
odpira vasica Xirosterni – morda nam uspe najti družinsko destilarno, kjer poskusimo
kozarček tsikoudie oz. raki? Povzpnemo se na planoto Aksifou, vstopili smo v ponosno
Sfakijo, poznano po sfakijskih pitah. Odpravimo se do družinske sirarne, kjer nam z nekaj
sreče ponudijo za poskušnjo lokalno specialiteto sir Mizithra. Za srečanje z zgodovino
poskrbi muzej vojne v Aksifou, kjer se sprehodimo do turškega gradu. Kakšen razgled na
okolico! Po želji se odpravimo do morja, kjer si privoščimo sprehod do prekrasne plaže Glyka
Nera s prekrasnim odprtim pogledom na Libijsko morje. Vrnitev po isti poti. Za danes bo
dovolj, vrnitev v Chanio. Večerja in namestitev. (H,ZV)
5. dan CHANIA – izlet v sotesko SAMARIJA. . Zajtrk (mogoče vzamemo zajtrk kar s
seboj na pot). Zgodaj zjutraj se iz hotela odpeljemo na planoto Omalos in vstopimo v narodni
park. Začnemo se spuščati po skoraj 17 km dolgi soteski. Na poti opazujemo zaščitene
rastline. Kretska posebnost, koze kri kri (Agrimi), nam včasih prečkajo pot. Ko se spustimo v
dolino, nas ves čas spremlja tekoča voda. Hodimo lahko 3 do 4 ure ali pa več, če se na lepih
točkah ustavljamo. Prebivalce Samarije so preselili in zdaj so njihova bivališča zapuščena, le
kozice kri kri se sprehajajo po kamnitih kočah. Na koncu doline je nekaj tavern in lepa plaža,
dostopna samo z morja. Z ladjico se odpeljemo do bližnje vasice, od koder se odpeljemo do
našega hotela. Za danes bo dovolj. Večerja in nočitev. (H, ZV)
6. dan CHANIA – izlet do plaže Elafonisi. . Zajtrk. Dan za uživanje in lahkoten pohod do

edinstvene plaže Elafonisi, ki velja za raj na zemlji, z bleščeče belim in rožnatim peskom.
Odpravimo se na prečudovit pohod vzdolž južne obale (3-4h) in si vmes privoščimo skok v
morje na skrivni in najlepši plaži Krete. Pot zaključimo na plaži Elafonisi. Po želji pa se do
plaže lahko le odpeljete in se cel dan predajate morskim užitkom. Vrnitev v hotel. Nočitev in
večerja. (H, ZV)
7. dan CHANIA – prost dan ali za doplačilo - izlet in vzpon na Psiloritis ali na plažo
Balos in otok Gramvousa. Zajtrk. Prosto za uživanje ob morju ali za samostojno
raziskovanje Chanije, lahko pa si za doplačilo privoščite izlet (opis spodaj):
IZLET – VZPON NA PSILORITIS (2465m)
Zajtrk (mogoče vzamemo zajtrk kar s seboj na pot). Zgodaj zjutraj se iz hotela odpeljemo do
izhodišča za pohod, potem pa kar pot pod noge do najvišjega vrha Krete – Psiloritisa ali Idi
(2.465 m). Do vrha je okoli 700 – 800 m višinske razlike, potrebovali pa bomo 2 – 4 ure hoje,
za vrnitev z vrha pa še nadaljnje tri. Z malo sreče z vrha vidimo celo Kreto in zdi se, kot da so
nam vsi bližnji otoki kot na dlani. Popoldanski povratek v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV)
IZLET z ladjico na otok Gramvousa in plažo Balos.
Zajtrk. Vožnja do izhodišča, kjer se z veliko turistično ladjo odpeljemo na Gramvouso,
gusarski otok z ogromno trdnjavo, ki leži na severo-zahodni špici Krete. Z ladje opazujemo
geološke posebnosti Krete, ki nam jih razloži slovenski vodnik. Ladja se prvič ustavi na
otoku. Odpravimo se raziskat gusarsko trdnjavo – slabe pol ure hoje po značilni mediteranski
naravi. Makija je tu še ohranjena, diši po eteričnih oljih, sivki, origanu. Z vrha je čudovit
razgled, proti severu in zahodu se širi neskončna modrina … Drugi postanek je v modri
laguni. Tu lahko izbiramo med plavanjem na odprtem morju ali skokom v turkizni zalivček, do
katerega se potrudimo čez nenavadno sipino. Po želji se sprehodimo do prelaza in nazaj (1
ura). Še vožnja v hotel.
8. dan CHANIA – HERAKLION – LJUBLJANA. . Zajtrk. Prosto do odhoda na letališče za
obmorske užitke ali nakupovanje spominkov. Vožnja do letališča Heraklion ter polet proti
bližnjemu letališču. (Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb

Redna cena
1089 EUR

Aktualna cena
1029 EUR

90,00 EUR
60,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 11 dni kritje S - posamično
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

4,56 %
25,00 EUR
205,00 EUR
18,36 EUR

39,00 EUR

Cena (najmanj 30 udeležencev) vključuje v primeru odhoda iz bližnjega letališča
organiziran prevoz iz Ljubljane do letališča in nazaj, povratni letalski prevoz na Kreto ter vse
letališke takse in pristojbine, 7 nočitev v hotelu 3* (6x polpenzion), slovensko vodenje,
lokalnega vodnika za Knossos palačo in muzej, vse zunanje oglede po programu, prevoz na
Kreti po program, stroške priprave in organizacije potovanja ter prijavnina.
VSTOPNINE v ceno potovanja niso vštete in znašajo približno 60 EUR. Potnik jih poravna
na kraju samem.
Možni dodatni izleti (na kraju samem), minimalno število potnikov za prijavo 15:
– Izlet z ladjico na otok Gramvousa in plažo Balos (prevoz do izhodišča in ladjica v obe
smeri) 50€– vzpon na Psiloritis (prevoz, lokalni gorski vodnik in slovenski vodnik) 50€
DRUGI PODATKI:POTREBNI DOKUMENTI: Slovenci lahko vstopimo na Kreto s potnim
listom ali osebno izkaznico.ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA:
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)

Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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