ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Görögország a maga három tengerpartjával közkedvelt nyaralóhelye a magyaroknak. Gyönyörű
tengerpartjai mellett gazdag kultúrájával is gondoskodik arról, hogy az odalátogató többször viszszatérjen. A nap és a fények országa, hiszen 300 napon keresztül süt a nap. Sajátossága, hogy rengeteg kis sziget tartozik hozzá. A legnépszerűbbek közé tartozik Kréta. Aki elsősorban pihenésre
vágyik, tökéletes helyszínt talált. A tenger gyönyörű, türkizkék és kristálytiszta, a partok többsége
homokos. Több strand, partszakasz sziklafalak tövében húzódik, illetve vannak teljesen elszigetelt
fürdőhelyek is.
Kréta Görögország legnagyobb szigete, rengeteg látogatóval. Több százezer turistát vonz évente,
hiszen a nyaralni vágyók mindent megtalálnak Krétán, ami egy tökéletes nyaraláshoz szükséges:
látnivalót, szórakozást, gyönyörű vidéket, strandokat, kitűnő helyi borokat és a méltán kedvelt
görög konyhát. A hagyományokat őrző Trapsanót is megismerhetjük, ahol a tipikus görög kék kerámiák készülnek, továbbá híres turisztikai látványosság Knósszosz, Phaisztosz és Gortüsz ásatásai
és Rethymno kastélya. Kréta hangulatos halászfalvai és hegyi falvai, a hosszú homokos és kavicsos
tengerpartok, a kristálytiszta kék víz, a görög vendégszeretet, a kiváló ételek idilli nyaralóhellyé
teszik, és annyi a látnivaló, hogy egy nyaralás sokszor nem is elég, mindig felfedezhetünk valami
újat Krétán.
Kréta alapterülete: 8336 km2
Lakossága: kb. 500 ezer fő
Fővárosa: Heraklion
Hivatalos nyelv: görög. Természetesen angolul és németül is beszélnek a turista övezetekben.
Időeltolódás: +1óra
Hivatalos fizetőeszköz: Euró
Éghajlat, jellemző klíma: Mivel a sziget igen nagy, és domborzata is változatos, ezért többféle éghajlat
is megtalálható a szigeten. Általánosságban a tengerparti részeken a nyár forró és száraz, a tél pedig
enyhe. A sziget belsejében, főként a hegyekben nyáron kevésbé nagy a forróság, bár csapadék ilyenkor
itt is ritka. Márciusban kezdődik az igazi nyár, 30 °C körüli hőmérséklettel. Júliusban, Augusztusban a
hőmérséklet 40 °C-ot is eléri. Magas faktorú napozókrémek, kendő, sapka, szalmakalap mindenképp
javasolt.
Oltások: nem szükséges védőoltás.
Beutazáshoz szükséges dokumentumok magyar állampolgárságú utasok részére: Görögország
1981-ben csatlakozott az Európai Unióhoz és 1985 óta schengeni ország, így akár személyi igazolványnyal is utazhatunk Krétára.
Hívások indítása:
Magyarországra Görögországból: 00 36 …
Görögországba Magyarországról: 00 30…

GYAKORLATI TANÁCSOK KRÉTAI TARTÓZKODÁSHOZ

Áramellátás: hálózati feszültség 220 V, hajókon gyakran 110 V.
Biztonság: A turisták maximális biztonságban érezhetik magukat Krétán, azonban a strandokon semmiképp ne hagyjuk őrizetlenül személyes dolgainkat.
Borravaló: Éttermekben a felszolgálás díját általában felszámítják a számlán, így előfordul, hogy a borravalót visszautasítják.
Dohányzás: 2009 óta csak a kijelölt helyeken lehet dohányozni Görögországban. Így közintézményekben, iskolákban és buszokon tilos rágyújtani. Éttermekben, bárokban csak a teraszok szabadtéri részein
lehetséges a dohányzás, ám kisseb tavernákban a tulajdonos döntheti el, engedi-e vendégeit dohányozni.
Egészség: Ha utazásuk során orvosi ellátásra szorulnának, értesítsék róla helyi képviselőnket és hívják fel biztosítójukat. Amennyiben irodánkon keresztül foglalják biztosításukat, és a biztosítónkkal
szerződött orvosok szolgáltatásait veszik igénybe, a helyszínen az ellátásért nem kell fizetni, egyéb esetben a biztosítótáraság utólag téríti meg a költségeket, amennyiben azt jogosultnak ítélik meg.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Víz: Csapvíz fogyasztását nem javasoljuk, palackozott vizet mindenhol lehet kapni.
Éghajlat: Változatos földrajzának köszönhetően időjárása is eltér a tengerpart és a hegyek magasabb
részei között. Májustól októberig forró nyári időjárás a jellemző, nem ritka a 40 C sem. A tavasz és őszi
hónapok a legcsapadékosabbak. Télen még havas csúcsok is láthatóak a hegyekben.
Éjszakai élet: A hotelekben különböző szórakoztató programok kerülnek megrendezésre a szálloda
szervezésében, általában több nyelven. Természetesen a városok, nyaralótelepek központjában találunk
bárokat, tavernákat, diszkókat is, amelyek megzavarhatják az éjszakai nyugalmat a közeli szállodákban.
Fényképezés, videózás: Görögországban nincs fotózási tilalom, ám ha helyiekről szeretnénk képet
készíteni, mindig kérdezzünk rá, lehet-e.
Közlekedés: Ha a sziget igazi arcára vagyunk kíváncsiak, üljünk buszra, így egyszerűen járhatjuk körbe
Krétát. Jegyet kedvező áron válthatunk. A taxizás meglepően olcsó Krétán. A rövid utakon taxamétert
használnak, azonban ha messzebbre utaznánk, indulás előtt állapodjunk meg a viteldíjban. A motorbérlés
nagyon népszerű és olcsó az utazók körében. Krétán a tapasztalt motorosaknak is veszélyes motorozni,
a tapasztalatlanok inkább autót béreljenek. Ha mégis motorozni szeretnénk, mindig viseljünk bukósisakot.
Pénzváltás: Hivatalos pénznem az euro. Árfolyamáról utazás előtt érdemes informálódni.
Ruházat: Nyári, kellemes viseletet javaslunk, sapka, szalmakalap, kendő az erős nap miatt hasznos lehet.
A légkondicionált buszokat, hoteleket illetve az esti órákat hűvösnek érezhetjük, ezért hasznos vékony
pulóvert is csomagolni. A kirándulásokra javasoljuk a kényelmes – lapos sarkú cipőket.
Strandok: Kréta északon szinte az egész partszakasza mentén, és délen is rengeteg helyen strandolható, így a sziget 1050 km-es partvonalán több száz strand és fürdőhely van. A finom homokkal borított,
lassan mélyülő, családbarát strandtól a kavicsos, sziklás aljzattal rendelkező, búvárkodásra ideális partszakaszig kedvére válogathat az ide utazó.

HIVATALOS ÜNNEPEK:

Január 6. – Vízkereszt
Március 25. – A törökök ellen vívott szabadságharc kezdete, nemzeti ünnep
Május 1. – A munka ünnepe
Augusztus 15. – Mária elszenderedésének ünnepe, nemzeti ünnep
Október 28. – Mussolini ultimátumának 1940-ben történő elutasításának emléknapja, nemzeti ünnep,
November 8. – Megemlékezés az Arkadi kolostor ostromáról
December 25-26. – Karácsony

Tajines
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INFORMÁCIÓ AZ ÜDÜLŐHELYEKRŐL
HERAKLION: Kréta legnagyobb városa egyben a sziget fővárosa is. A tenger mellett fekvő,
150.000 lakosú Heraklion igazi nagyváros. Kréta
legforgalmasabb repülőtere is a város mellett található. A fővárosnak több ezer éves múltja van:
kikötőjét a krétai civilizációk már az ókor óta használják, és a mínoszi kultúra egyik központjának
tekintett Knosszosz is a közelben terül el. A város alapkövét szaracénok rakták le i.sz. 824-ben.
Alig száz évvel később a város bizánci uralom alá
került, majd 1204-ben eladták a velenceieknek.
A velenceiek által ‚Candia’ néven emlegetett város hamar a környék kulturális központjává vált.
HERAKLION
1462-ben a város falait nagyon komolyan megerősítették. Az egyre erősebb város fejlődésének az oszmán birodalom megérkezése vetett véget a
17. század közepén. A törökök óriási haderővel, több száz fős hajóhaddal támadták a szigetet. A törökök a város elfoglalása után a súlyos károkat szenvedett falakat kijavították, a templomokat mecsetekké
alakították át. 1913-ban a sziget egyesült Görögországgal. A várost ekkortól kezdték csak a ma ismert
nevén, Heraklionként hívni. Mára Heraklion Görögország negyedik legnagyobb városává nőtte ki magát, illetve repülőtere Athén után a második legforgalmasabb görög repülőtér.
HERSONISSOS: Kelet-Kréta egyik leglátogatottabb üdülő települése. A tömegturizmus a ’60-as évektől
kezdődően indult be, és a főként mezőgazdasággal foglalkozó falu hamarosan kedvelt nyaralóközpont
lett. Ma Hersonissos tengerpartján elsősorban szállodák és apartmanok sora található. A környék teljesen kiszolgálja az ideérkező turistákat. Éttermek, bárok, szórakozóhelyek, tavernák sora várja a vendégeket. Butikokban és ékszerüzletekben is nézelődhetünk, ezek változatos árakon kínálják minden igényt
kielégítő termékeiket. A közelben fekszik Kréta egyetlen nagy golfpályája, de a település akváriuma is
várja a vizek világa iránt érdeklődőket. Hersonissos keleti részén terül el a település kikötője, ahonnan
hajóba szállva akár rövid kirándulásokat is tehetünk.
HERSONISSOS
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ANISSARAS: 24 km-re keletre fekszik Herakliontól
és 1 km-re Hersonissos nyugati végétől. Ez a
térség része a különleges partszakasznak, mely
Kokkini Hanitól Maliáig húzódik. Ugyan kőhajításnyira van Hersonissostól, mégis teljesen más
világba érkezik az ide utazó: néhányan úgy emlegetik, mint Hersonissos igényes külvárosa. Itt a
hotelek szolgáltatása talán a legjobb színvonalú
Krétán, a legmagasabb kategóriát kereső utasok is biztosan tökéletes nyaralásra számíthatnak.
Anissaras-ban nincsenek nyüzsgő bárok vagy
az éjszakai élet, itt az ex-kluzív kikapcsolódást
kedvelő turisták érezhetik magukat otthon. Természetesen Hersonissos közelsége remek lehetőséget nyújt mindenkinek, aki tavernát, diszkót
választ esti elfoglaltságnak.
KNOSSOS: Fő attrakciója a mínoszi palota maradványai. A kiterjedt építménynek 1300 terme
volt, és a mínoszi civilizáció virágkorában 12 000
ember lakott itt. Knosszoszhoz kötődik a híres labirintusról és a híres szörnyről, a Minotauruszról
szóló legenda. Pasifaénak és egy bikának volt a
gyermeke. Ez a szörnyeteg emberi testtel rendelkezett, azonban bika feje volt. A király ezért a
labirintusban tartotta fogságban a palotája alatt,
ahová ételként emberi áldozatokat küldött. A rém
nagyon sokáig tartotta félelemben a népet, és
csak Thézeusznak sikerült megölnie őt, ezzel a népet felszabadítania, a király lányának, Ariadnénak
a segítségével.
SANTORINI: Egynapos kirándulásunkat Heraklion
kikötőjéből kezdjük meg, ahol kompra szálva
kb. 2 óra 45 perc után érkezünk meg Santorinire.
11 órakor kikötünk, és légkondícionált buszunkkal Oia varázslatos településére indulunk. Oia
kék kupolás hófehér épületei illetve a lenyűgöző
panoráma majd 2 órára csak a miénk – szabadidőnkben barangolhatunk a hangulatos utcákon.
Második állomásunk Fira – a sziget fővárosa, ahol
a csodás épületek és hangulatos utcák felfedezése közben kávé vagy üdítő elfogyasztására is lesz
időnk valamelyik helyi bárban. Kompunk 18.00
órakor hagyja el Santorini kikötőjét és kb. 20.45kor érkezik vissza Heraklionba.

ANISSARAS

KNOSSOS

SANTORINI
KNOSSOS

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉG SANTORININ:
1. Perissa és Perivolos fekete homokos vulkáni strandjai, ahol akár meg is mártózhatunk a kristálytiszta
tengerben.
2. Vulkántúra. Kérjük jelezzék érdeklődésüket már a Santorini kirándulás foglalásakor.
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FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
KNOSSOS ÉS HERAKLION
Idegenvezetőnk segítségével ismerjük meg
Knossos-t, mely Kréta leghíresebb és leglátogatottabb régészeti területe, a mínoszi kultúra
idejéből származó páratlan történelmi emlék.
Európa egyik legrégebbi városának tartott településhez számos legenda és mítosz kapcsolódik, a legismertebb a Minotaurusz labirintusa.
A palota freskókkal díszített termeit, illetve egyéb
érdekes látnivalót ismerhetünk meg a délelőtt
folyamán. Elbúcsúzva Knossos-tól, Heraklion felfedezésére indulunk. Szabadidővel is biztosítja
idegenvezetőnk a város hangulatának megélését, lehetőségünk nyílik egy kávé vagy hűsítő ital
elfogyasztására valamelyik hangulatos teraszon.
Ezt a kirándulást mindenképp ajánljuk azoknak,
akik először járnak Kréta szigetén.

KNOSSOS

SPINALONGA SZIGETLÁTOGATÁS AGIOS NIKOLAOSBÓL
Egész napos programunkat egy rövid buszúttal kezdjük Agios Nikolaosba, ahol csodás fotókat
készíthetünk a bájos kisvárosról. Az Agios Nikolaos kikötőjéből kifutó hajó fedélzetén átkelünk
Spinalongára. Végighajózunk a csodálatos partvidék mentén, érintjük a Mirabello-öblöt, majd kikötünk Spinalonga szigetén. Kréta északkeleti partvonalától néhány száz méterre, Elounda település
szomszédságában fekszik a tengerben egy apró sziget, melyre viharos múltjának köszönhetően látogatók ezrei kíváncsiak. A helyiek csak Kalidon-nak nevezik. A majdnem kerek szigeten találjuk a
16. század végén épült velencei erődöt, melynek vastag fala 100 évig bevehetetlennek bizonyult.
1715-ben a török hódítók űzték ki a velenceieket és 1903-ig “vendégeskedtek” itt. Még ugyanebben
az évben a frissen felszabadult Kréta tanácsa úgy határozott, hogy a szigeten élő leprás betegeket
ide költöztetik. Egészen 1957-ig működött a telep. Elhagyva Spinalongát, hajónk a Kolokytha-öbölbe
visz minket, ahol fürdésre és ebédünk elfogyasztására nyílik lehetőség. Kb. 16.00 órára elérjük Agios
Nikolaos-t, ahol eltölthetünk egy kevés időt, majd kb. 17.00 óra körül buszunk visszaindul velünk a
szállodánkba.
SPINALONGA
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FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
SZAMÁRIA-SZURDOK
Európa leghosszabb szurdoka. A természetet és
a túrázást kedvelő utasaink figyelmébe ajánljuk
ezt az egész napos programot. Kora reggeli indulásunk lehetővé teszi, hogy gyönyörködjünk a
sziget hajnali színeiben a part mentén nyugat felé
haladva, miközben megállunk egy rövid reggelire.
Chania városán keresztül utazunk tovább a Fehérhegyeken át az Omolos-fennsíkig. Innen húzódik
a grandiózus, 18 km hosszú, 150 m széles és 700
m mély Szamária-szurdok. Túránk nagyjából 4-6
órán keresztül tart e megigézően szép és változatos természeti adottságokkal rendelkező vidéken.
A szurdok két egymáshoz legközebbi pontja 4
m széles csupán, ahol a meredek sziklafal kb.
350 m-re magasodik. Kirándulásunk végén egy
gyönyörű tengerparti településre, Agia Roumeli
halászfalucskába érkezünk. Alkalmunk lesz kipihenni egész napos fáradalmainkat egy helyi
tavernában, vagy fürdőzni egyet a kristálytiszta,
türkizkék tengerben. A pihenést követően, délután egy 1 órás hajóútra indulunk a kis halászfaluból, elhaladva Kréta déli partjainak sziklaszirtjei
előtt egészen Chora Sfakion településig, ahonnan busszal indulunk vissza a szállodába.

SZAMÁRIAI-SZURDOK

Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a programhoz kényelmes – túrázásra alkalmas – cipő,
sportos ruházat ajánlott, ezen kívül az erős napsugárzás ellen kalap, napszemüveg, naptej, valamint fürdőzéshez szükséges kellékek.
KRÉTAI EST
A krétai emberek közismertek arról, hogy nem csupán szavakkal, de a zene és a tánc nyelvén is kiválóan ki tudják fejezni magukat. Ezen az estén egy tipikus krétai vacsora közben fergeteges folklór
show-ban lesz részünk, mely leginkább egy remek zenés-táncos örömünnepre emlékeztet, páratlan
élményt nyújtva minden korosztálynak. Természetesen megkóstolhatjuk a helyi konyha jellegzetes
ételeit, és korlátlanul fogyaszthatunk a méltán híres krétai borból. Aki kedvet kap, maga is csatlakozhat a színes népviseletbe öltözött táncosokhoz, így részesévé válva a programnak.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A KIRÁNDULÁSOKRÓL
A fakultatív programokat helyi beutaztató partnerünk szervezi és bonyolítja le, őket illeti a felelősség a túrákkal kapcsolatban. A Sun & Fun Holidays csupán közvetítői szerepet vállal a kirándulások értékesítésében. A kirándulások aktuális programjáról, a kirándulásokon való részvétel
és a lemondás feltételeiről, valamint az árakról a helyszínre érkezéskor helyi képviselőnk ad
tájékoztatást.
A gyakorlat szerint az indulás előtti napon lemondott utazások esetében csak orvosi igazolás
bemutatásával igényelhető visszatérítés a befizetett részvételi díjból. Magyar nyelvű idegenvezetést a kirándulásokon csak megfelelő létszámú jelentkező esetében tudunk biztosítani.
A minimum létszám kirándulásonként változik, erről minden esetben helyi képviselőnk a helyszínen ad tájékoztatást
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