Kreta

fly drive

8 dagen v.a.

819,-

Dagelijks vertrek
Pluspunten
rechtstreekse vluchten Transavia
8 dagen huurauto met airco en GPS
verblijf middenklassehotels
7x ontbijt
wijnproeverij
assistentie van een lokale
vertegenwoordiger
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Knossos, Phaestos en Gortys
archeologisch museum Heraklion
Rethymnon en Chania
palmenbos in Vai
Arkadi-klooster
Kedros-gebergte
grot van Sfendoni
kloosters van Toplou en Preveli
koningsvilla Aghia Triada

Exclusief
• ruimbagage • drankjes en maaltijden tijdens vluchten • overige maaltijden • overig vervoer • lokale gidse•
entreegelden • fooien • kofferservice •
optionele excursies

Authentieke cultuur onder de Griekse zon
Kreta is zo veel meer dan zon, zee en strand! Wanneer u met uw huurauto
rondreist op dit eiland ontdekt u de meest unieke plekjes. Begeef u op de
slingerende wegen door de bergen en wellicht verspert een geit u zomaar
de weg. Elk dorp waar u komt, heeft zijn eigen charme: de witte huisjes die
tegen de berg zijn gebouwd in Agia Galini, het overvloedig stromend water in
Spili, de olijfboomgaarden in Archanes en het voor Europa unieke natuurlijke
palmbomenstrand in Vai.
Bij de bijzondere opgravingen uit Minoïsche tijd waant u zich terug in het
verleden. Het paleis van Knossos laat de Griekse mythes voor uw ogen tot
leven komen! Volgens de mythe bouwde koning Minos, de vroegere heerser
over Kreta, het prachtige paleis van Knossos, waar de minotaurus zich in het
labyrint onder het paleis bevond. Om uw beeld van de Minoïsche tijd compleet
te maken, brengt u ook een bezoek aan het archeologisch museum in het
levendige Heraklion. Maar vergeet ook niet een van de vele kloosters op het
eiland te bezoeken elk met hun eigen geschiedenis. Het klooster van Arkadi heeft
bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld in de onafhankelijkheidsstrijd van de
Kretenzers tegen de Turken. Daarom is dit klooster nog steeds een monument
van veel waarde voor de Kretenzers.
Tijdens deze fly drive verblijft u in kleinschalige en sfeervolle hotels, waar
elke ochtend een heerlijk ontbijt voor u klaarstaat. De keuken van Kreta is
vol verleidingen en dit laten wij u graag zelf ontdekken! De gerechten zijn
gezond en puur van smaak door de verse ingrediënten. Een glas plaatselijk
geproduceerde wijn laat de gerechten nog beter smaken, daarom gaat u
genieten van een wijnproeverij bij de wijngaarden op de vruchtbare zuidhelling
van het Ida gebergte. Yamas, proost, op een reis die u niet snel zult vergeten!

Extra opties

De reis in het kort

• upgrade accommodaties • upgrade
huurauto • verlenging

dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8

Vlucht Amsterdam – Heraklion
Ierapetra – Vai – Sitia – Gournia
Heraklion – Knossos – Archanes – Agia Galini
Gortys – Vori – Zaros
Aghia Galini – Preveli – Plakias
Vrises – Chania – Soudabaai – Kournas
Rethymnon – Margarites – Zoniana – Rethymnon
Vlucht Heraklion – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon bij verblijf in 2-persoonskamers. Exclusief
SGR-bijdrage, Calamiteitenfonds en reserveringskosten.
Kijk voor uitgebreide reisinformatie, actuele prijsinformatie en de algemene voorwaarden
op onze website of bel 050 - 3 663 232.

U zit goed bij SRC:

alles voor u geregeld

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

