www.lastcall.hu

FAKULTATÍV PROGRAMOK
KRÉTA 2021
NAP

KIRÁNDULÁS

MEGJEGYZÉS

IDŐTARTAM

ELLÁTÁS

ÁR

Dia sziget

Felejthetetlen vitorlázás Dia szigetére. A kiscsoportos (maximum 10 fő) hajóút során
lehetőség nyílik fürdőzésre és sznorkelezésre. Élvezze Ön is a görög nyarat!

fél napos

ebéd

83-88 €

Dia sziget

Felejthetetlen vitorlázás Dia szigetére. A kiscsoportos (maximum 10 fő) hajóút során
lehetőség nyílik fürdőzésre és sznorkelezésre. Élvezze Ön is a görög nyarat!

egész napos

ebéd

99-105 €

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. Délután Heraklion felfedezésére indulunk. Szabadidővel is
biztosítja idegenvezetőnk a város hangulatának megélését, lehetőségünk nyílik
egy kávé vagy hűsítő ital elfogyasztására valamelyik hangulatos teraszon. (külön
fizetendő: belépőjegy a Palotába)

egész napos

-

42 €

Spinalonga sziget
látogatás

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. 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. (külön fizetendő
belépőjegy Spinalonga szigetére, kb 8€/fő)

egész napos

ebéd

58 €

Santorini

Egynapos kirándulásunkat Heraklion kikötőjéből kezdjük meg, ahol kompra szállva
(kb. 2-3óra) érkezünk meg Santorinire. 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. Fakultatív program lehetőség: Perissa és Perivolos fekete homokos
vulkáni strandjai, ahol akár meg is mártózhatunk a kristálytiszta tengerben. (a
program angol és német nyelven indul)

egész napos

-

160 €

Jeep Safari

A sziget felfedezése jeepekkel. Megcsodálhatjuk Kréta szépségét 4 keréken,
pihenőkkel, fantasztikus élményekkel. Számos képeslapra illő fényképet
készíthetünk a kirándulás folyamán (angol és német nyelven zajlik a program)

egész napos

ebéd

72 €

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. Túránk nagyjából 4-6 órán keresztül tart a grandiózus, 18 km hosszú,
150 m széles és 700 m mély Szamária-szurdok e megigézően szép és változatos
természeti adottságokkal rendelkező vidékén. 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.

egész napos

-

65 €

VÁLTOZÓ
NAPOKON

HÉTFŐ

KEDD

Last Call Travel csupán közvetítői szerepet vállal a kirándulásokkal kapcsolatban. A kirándulások aktuális programjáról, a kirándulásokon való részvétel feltételeiről, valamint
az árakról a helyszínre érkezéskor helyi képviselőnk ad tájékoztatást. A weboldalunkra feltöltött árak, indulási napok tájékoztató jellegűek.
Magyar nyelvű idegenvezetést a kirándulásokon csak megfelelő létszámú jelentkező esetében tudunk biztosítani. A minimum létszám kirándulásomként változik, erről
minden esetben helyi képviselőnk a helyszínen ad tájékoztatást. A gyakorlat szerint az indulás előtti napon lemondott utazások esetében csak orvosi igazolás bemutatásával
igényelhető visszatérítés a befizettet részvételi díjból. Kérjük, tájékozódjanak a programok lemondási feltételeinek részleteiről helyi képviselőnknél. Felhívjuk kedves utasaink
figyelmét, hogy a kirándulásokkal kapcsolatos panaszokat kizárólag a helyszínen, képviselőinkkel tudják intézni. A helyi szervező fenntartja a jogot a program változtatására.
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Chrissi sziget

Kellemes hajókázással juthatunk el az egyedülálló szépségű Chrissi szigetére,
ahol a természet egzotikus szépségeit élvezve sétálhatunk a cédrus erdőben, vagy
pihenhetünk a hosszú homokos partszakaszon és csobbanhatunk a türkizkék
tengerben.

egész napos

-

62 €

Santorini

Egynapos kirándulásunkat Heraklion kikötőjéből kezdjük meg, ahol kompra szállva
(kb. 2-3óra) érkezünk meg Santorinire. 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. Fakultatív program lehetőség: Perissa és Perivolos fekete homokos
vulkáni strandjai, ahol akár meg is mártózhatunk a kristálytiszta tengerben. (a
program angol és német nyelven indul)

egész napos

-

160 €

Santorini

Egynapos kirándulásunkat Heraklion kikötőjéből kezdjük meg, ahol kompra szállva
(kb. 2-3óra) érkezünk meg Santorinire. 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. Fakultatív program lehetőség: Perissa és Perivolos fekete homokos
vulkáni strandjai, ahol akár meg is mártózhatunk a kristálytiszta tengerben. (a
program angol és német nyelven indul)

egész napos

-

160 €

Titkos sziget

Programunk Evdokiából indul egy kalózhajó fedélzetén 1 órás úttal a Líbiai tengeren.
A szigetre érkezést követően kellemes napot tölthetünk el. Körbesétálhatjuk a
szigetet, napfürdőzhetünk Európa legszebb partjainak egyikén, megmártózhatunk
a kristálytiszta tengervízben, élvezhetjük a vidék nyugalmát és csodálhatjuk a
természet szépségeit.

egész napos

ebéd

69 €

Santorini

Egynapos kirándulásunkat Heraklion kikötőjéből kezdjük meg, ahol kompra szállva
(kb. 2-3óra) érkezünk meg Santorinire. 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. Fakultatív program lehetőség: Perissa és Perivolos fekete homokos
vulkáni strandjai, ahol akár meg is mártózhatunk a kristálytiszta tengerben. (a
program angol és német nyelven indul)

egész napos

-

160 €

Jeep Safari

A sziget felfedezése jeepekkel. Megcsodálhatjuk Kréta szépségét 4 keréken,
pihenőkkel, fantasztikus élményekkel. Számos képeslapra illő fényképet
készíthetünk a kirándulás folyamán (angol és német nyelven zajlik a program)

egész napos

ebéd

72 €

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

MEGJEGYZÉS

Last Call Travel csupán közvetítői szerepet vállal a kirándulásokkal kapcsolatban. A kirándulások aktuális programjáról, a kirándulásokon való részvétel feltételeiről, valamint
az árakról a helyszínre érkezéskor helyi képviselőnk ad tájékoztatást. A weboldalunkra feltöltött árak, indulási napok tájékoztató jellegűek.
Magyar nyelvű idegenvezetést a kirándulásokon csak megfelelő létszámú jelentkező esetében tudunk biztosítani. A minimum létszám kirándulásomként változik, erről
minden esetben helyi képviselőnk a helyszínen ad tájékoztatást. A gyakorlat szerint az indulás előtti napon lemondott utazások esetében csak orvosi igazolás bemutatásával
igényelhető visszatérítés a befizettet részvételi díjból. Kérjük, tájékozódjanak a programok lemondási feltételeinek részleteiről helyi képviselőnknél. Felhívjuk kedves utasaink
figyelmét, hogy a kirándulásokkal kapcsolatos panaszokat kizárólag a helyszínen, képviselőinkkel tudják intézni. A helyi szervező fenntartja a jogot a program változtatására.
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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. Túránk nagyjából 4-6 órán keresztül tart a grandiózus, 18 km hosszú,
150 m széles és 700 m mély Szamária-szurdok e megigézően szép és változatos
természeti adottságokkal rendelkező vidékén. 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.

egész napos

-

65 €

Chrissi sziget

Kellemes hajókázással juthatunk el az egyedülálló szépségű Chrissi szigetére,
ahol a természet egzotikus szépségeit élvezve sétálhatunk a cédrus erdőben, vagy
pihenhetünk a hosszú homokos partszakaszon és csobbanhatunk a türkizkék
tengerben.

egész napos

-

63 €

Santorini

Egynapos kirándulásunkat Heraklion kikötőjéből kezdjük meg, ahol kompra szállva
(kb. 2-3óra) érkezünk meg Santorinire. 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. Fakultatív program lehetőség: Perissa és Perivolos fekete homokos
vulkáni strandjai, ahol akár meg is mártózhatunk a kristálytiszta tengerben. (a
program angol és német nyelven indul)

egész napos

-

160 €

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.

este

vacsora

46-48 €

Jeep Safari

A sziget felfedezése jeepekkel. Megcsodálhatjuk Kréta szépségét 4 keréken,
pihenőkkel, fantasztikus élményekkel. Számos képeslapra illő fényképet
készíthetünk a kirándulás folyamán (angol és német nyelven zajlik a program)

egész napos

ebéd

72 €

Aqua Plus vízi
élménypark

Móka az egész családnak. Töltsünk egy felejthetetlen napot, az 50 csúszdával
rendelkező, számos játékot és szórakozási lehetőséget kínáló vízi élményparkban.

egész napos

-

37-39 €

Land Rover Safari

A sziget rejtett helyeinek felfedezése 4x4 kerékmeghajtású Land Rover
terepjárókkal. A program során felejthetetlen élményekben lehet részünk. (angol,
francia és német nyelven zajlik a program)

egész napos

ebéd

89 €

VASÁRNAP

MINDEN
NAP

Last Call Travel csupán közvetítői szerepet vállal a kirándulásokkal kapcsolatban. A kirándulások aktuális programjáról, a kirándulásokon való részvétel feltételeiről, valamint
az árakról a helyszínre érkezéskor helyi képviselőnk ad tájékoztatást. A weboldalunkra feltöltött árak, indulási napok tájékoztató jellegűek.
Magyar nyelvű idegenvezetést a kirándulásokon csak megfelelő létszámú jelentkező esetében tudunk biztosítani. A minimum létszám kirándulásomként változik, erről
minden esetben helyi képviselőnk a helyszínen ad tájékoztatást. A gyakorlat szerint az indulás előtti napon lemondott utazások esetében csak orvosi igazolás bemutatásával
igényelhető visszatérítés a befizettet részvételi díjból. Kérjük, tájékozódjanak a programok lemondási feltételeinek részleteiről helyi képviselőnknél. Felhívjuk kedves utasaink
figyelmét, hogy a kirándulásokkal kapcsolatos panaszokat kizárólag a helyszínen, képviselőinkkel tudják intézni. A helyi szervező fenntartja a jogot a program változtatására.

