Tervetuloa Detur-matkalle Kreetalle

PASSI JA VIISUMI
Kreikkaan matkustettaessa vaaditaan voimassaoleva
passi tai virallinen, kuvallinen henkilötodistus. Myös
lapset tarvitsevat oman passin tai virallisen kuvallisen
henkilötodistuksen.

MATKA- JA MATKATAVARAVAKUUTUS
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista yllättävien sairastapausten varalle. Muistakaa vakuuttaa
myös matkatavaranne.

ROKOTUKSET

Ajankohtaista tietoa kohteen rokotusuosituksista ja
terveystilanteesta saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta, osoitteesta www.thl.fi

MATKAVAHVISTUS/LASKU TOIMII
LENTOLIPPUNA
Saamanne matkavahvistus/lasku toimii virallisena
asiakirjana (lentolippuna) lentoaseman lähtöselvityksessä sekä meno- että paluulennolla, joten se tulee
säilyttää koko matkan ajan. Lähtöselvitys alkaa kaksi
ja puoli (2,5) tuntia ennen matkavahvistukseen merkittyä koneen lähtöaikaa. Lentoasemalla kannattaa
olla hyvissä ajoin, vähintään kaksi tuntia ennen lähtöaikaa.
Lähtöselvityksessä luovutatte matkalaukkunne tavarankuljetukseen ja saatte matkavahvistustanne
vastaan koneeseen nousukortin, johon on merkitty
lähtöportti ja istumapaikkanne numero koneessa. Säilyttäkää matkavahvistus/lasku koko matkan ajan, sillä
sitä vastaan saatte paluumatkan lähtöselvityksessä
paikkalippunne paluulennolle.

LENTOKONEEN ISTUMAPAIKAT
Lennot ovat savuttomia. Istumapaikat jaetaan etukäteen. Alle 2-vuotiaillle ei varata omaa istumapaikkaa
lennoille.
Corendonilla on myös mahdollista itse valita istuma-

paikka etukäteen lentoyhtiön omien nettisivujen kautta. Palvelu on maksullinen ja suomenkielinen ja siitä
vastaa lentoyhtiö. Varaamaan pääsee Deturin sivuilla
olevan linkin kautta: www.detur.fi >Lentosarjat.

MATKATAVARAT
Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran enimmäispaino
saa olla 20 kg + 7 kg (Corendon CAI) käsimatkatavarat. Matkustamoon saa viedä vain yhden käsimatkatavaran/hlö, jonka enimmäismitat ovat: 55x35x25 cm.
Laukun ulkomitat, taskut, pyörät ja kahvat mukaan
lukien, eivät saa ylittää näitä mittoja. Käsimatkatavaroissa kuljetettavista nesteistä on voimassa erityiset
turvamääräykset (kts. esim. www.finavia.fi/ pakkaaoikein).
Yksittäisen ruumaan menevän matkalaukun paino ei
saa olla yli 32 kiloa. Yli 20 kg painavista matkatavaroista peritään ylipainomaksu, joka on 7 euroa/kg/
suunta. Mahdolliset ylipainomaksut suoritetaan lähtöselvityksen yhteydessä (Antalyan päässä käteisellä/
Helsingin päässä käteisellä/luottokortilla). Alle 2-vuotiaalla sylilapsella (0-2 v) ei ole matkatavarakiintiötä.
Sylivauvalle voi ottaa maksutta ruumaan yhdet lastenvaunut sekä turvaistuimen. Asiakkaan tulee itse
hoitaa pakkaaminen.

ERIKOISVARUSTEET
Erikoisvarusteiden kuljetuksesta lentoyhtiömme perivät erillisen kuljetusmaksun. Maksut kattavat edestakaisen kuljetuksen. Oheiset hinnat sitoumuksetta:
* Sukellusvälineet (max. 30 kg)
(painoilmapullojen tulee olla tyhjät)
* Polkupyörä (kumien tulee olla tyhjät)
* Golf-varusteet (max. 15 kg)
* Purjelauta (max. 30 kg)		

60 euroa
50 euroa
55 euroa
80 euroa

Erikoisvarusteista tulee asiakkaan ilmoittaa DETURille
hyvissä ajoin ennen matkaa. Lisämaksut maksetaan
lähtöselvityksessä, paitsi golfbägi, joka maksetaan
varauksen yhteydessä. Pyörätuoli kuljetetaan ilmaiseksi. Pyörätuolista tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle
viimeistään viikkoa ennen lähtöpäivää.

(päivitetty 8.1.2019)

ENNEN MATKAA

MATKATAVARAVAHINGOT
Lennon aikana tapahtuneissa matkatavaravahingoissa ensisijainen korvaaja on aina vakuutusyhtiö. Suosittelemme matkatavaravakuutuksen ottamista, sillä
lentoyhtiön vastuu vahingonkorvauksessa on rajattu.
Korvauskäsittelyä varten täytyy aina olla heti vahingon ilmettyä, lentokentällä täytetty vahinkoraportti
(PIR-raportti).
Mikäli matkalaukku häviää tai vahingoittuu matkalla,
tulohallista ei saa poistua ennen vahinkoraportin täyttämistä, koska rakennukseen ei pääse palaamaan takaisin. Matkaseurueen muut jäsenet voivat siirtyä ulos
ja ilmoittaa tilanteesta oppaalle.

LENNOT Lentoaika Haniaan on n. 4 tuntia.
MAAHAN SAAVUTTAESSA
Omat matkalaukut tulee ottaa mukaan kuljetushihnalta. Vastaanottohallissa ja/tai heti sen edustalla ovat
DETURin oppaat ovat vastassa ja ohjaavat bussille,
josta matka hotelleille alkaa. Lentokenttäkuljetus ei
ole opastettu.
LENTOKENTTÄKULJETUKSET
Lentokenttä - hotellit 14 - 68 km lomakohteesta riippuen. Kesto Hanian lähikyliin noin 15- 45 min hotellista
riippuen, Rethymnon/Kalives/Georgioupolis hotellit
n. 1- 1,5 h.
Lentokenttäkuljetus on Kreetalla valinnainen palvelu,
sen voi varata erikseen matkavarauksen yhteydessä,
Hania ja lähikylät hintaan 20 €/aikuinen, 10 €/lapsi (211 v.) edestakainen kuljetus, Rethymnon ja Kalives 25
€ /12,50 € sekä Georgioupolis ja Maleme 22 €/11 €.
MATKAVALUUTTA JA MAKSUVÄLINEET
Kreikassa on sama valuutta kuin Suomessa eli euro.
Visa ja Mastercard käyvät maksuvälineenä suurimmissa kaupoissa ja ravintoloissa. Lisäksi lomakohteessamme on pankkiautomaatteja, joista voi nostaa rahaa tunnusluvullisella Visa/Mastercard/Visa Electron
sekä Maestro -korteilla ja osassa automaateista (Kato
Stalos/Platanias/Hania) myös Dinersin kortilla
DETURIN TOIMISTO KREETALLA
Deturilla ei ole palvelutoimistoa Kreetalla. Suomenkielisen oppaan tavoitat päiväaikaan palvelunumerosta , joka yöaikaan 18-08 toimii hätäpuhelimena.
Suomenkielisen oppaan palvelunumero:

vahvistetaan kauden alkuun mennessä

Palvelunumero lähetetään asiakkaille varauksella olevaan puhelinnumeroon tekstiviestinä pari päivää ennen matkaa. Se jaetaan myös saapuessa tervetulomateriaalin yhteydessä.

KREIKAN MAJOITUSVERO
Kreikan viranomaiset veloittavat matkailijoilta 1.1.2018
alkaen majoitusveron. Tämä vero ei sisälly matkapaketin hintaan, vaan vero maksetaan kohteessa suoraan
hotellille sisäänkirjauduttaessa käteisellä tai maksukortilla.
Majoitusveroa peritään per huone per alkava vrk seuraavasti:
1-2 tähteä= 0,50 €, 3 tähteä =1,50 €, 4 tähteä =3,00 €
ja 5 tähteä= 4,00€. Vero määräytyy hotellin paikallisen tähtiluokituksen mukaan ja se voi poiketa Deturin
omasta luokituksesta. Muutokset veron suuruudessa
ovat mahdollisia.
KOTIKENTTIEMME YHTEYSTIETOJA
(Puhelujen hinta 0,57 €/min. + pvm)
Nettisivuilta saa infoa lentoasemian palveluista:
* Helsinki-Vantaan lentoasema:
Lentokentän neuvonta p. 020 014636
Nettisivut: https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/helsinki-vantaa
* Oulun lentoasema: Lentoasemalla on kaksi pysäköintialuetta. Hintatiedot internetistä: www.finavia.fi
tai lentokentän infosta: 020 708 7800
Nettisivut: https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/oulu
*Kuopion lentoasema: Neuvonta p. 020 708 7202.
Nettisivut:
https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/kuopio
*Vaasan lentoasema: Neuvonta p. 020 7086130.
Nettisivut:
https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/vaasa
*Jyväskylän lentoasema: Neuvonta p. 020 708 5761.
Nettisivut:
https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/jyvaskyla
*Savonlinnan lentoasema: Toimisto p. 020 70 88101.
Nettisivut:
https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/savonlinna

KOHDETIETOA
Tästä kohdeoppaastamme löydät perustietoa Kreikasta,
Kreetasta ja lomakylistämme. Kun saavut kohteeseen, oppaamme jakaa lisää kohdemateriaalia, josta saat ajankoh

taista tietoa, samoin kuin infotilaisuudessa. Tapaat oppaitamme myös retkillä. Kannattaa tutustua myös hotellien
aulatiloissa säilytettäviin hotellikirjoihimme.

YLEISTÄ KREIKASTA
Kreikka on ollut vuodesta toiseen suomalaisten ehdoton kesäsuosikki. Eikä ihme – sillä tarjoaahan sen
saaristo toinen toistaan upeampia lomakohteita, joihin palataan aina uudestaan ja uudestaan. Kreikan liki
kymmenentuhatta saarta ovat kaikki ainutlaatuisia
luonnoltaan ja niiden omaleimaisuutta korostaa lähinaapureiden Turkin ja Italian vaikutus sekä historian
saatossa kauttakulkijoiden jättämät jäljet.
Saarilla on helppo liikkua paikallisbusseilla, vuokraautoilla tai mopoilla. Saarten välit puolestaan taittuvat
vuorolaivoilla ja useimmilta saarilta on myös päivittäisiä lentovuoroja manner-Kreikan nähtävyyksille, mm.
Ateenaan.
Antiikin kreikkalaisilla oli omat jumalansa lähes kaikelle, niin rakkaudelle, viinille kuin sodallekin. Jumalia lepytettiin ja niiltä toivottiin suosiota ja onnea jokapäiväiseen elämään. Edelleenkin kreikkalaisten elämän
rytmi on iloinen ja nautinnoille antautuva. Kreikkalaisella ei ole koskaan liian kiire nauttia hyvästä ruuasta
ja juomasta ystävien seurassa ja tämä matkailijoihinkin
tarttuva kiireettömyys on yksi loman parhaita anteja.

TÄRKEÄÄ TIETOA
AIKA Kellonaika on sama kuin Suomessa.

VALUUTTA Euro

MAA JA ASUKKAAT
Kreikka on tasavalta. Maan pinta-ala on n. 132 000 km2 ja
asukkaita noin 11,2 miljoonaa. Pääkaupunki Ateena, asukkaita
5 miljoonaa. Kreetan pinta-ala 8 261 m2 ja asukkaita 621 340
(v. 2011) , joista Haniassa 75 000.

PALVELURAHA
Maan tavan mukaan annetaan palvelurahaa hyvästä palvelusta esimerkiiksi ravintoloissa ja hotellissa siivoojille. Ravintolassa sopiva summa on noin 10 % laskun loppusummasta.

KIELI
Virallinen kieli on kreikka. Englantia puhutaan lomakohteissa
yleisesti, muualla huonommin.
ILMASTO JA VAATETUS
Välimeren ilmasto, Kesät ovat yleisesti lämpimiä myös keväällä ja syksyllä hyvät mahdollisuudet rantaloman viettoon.
Merivesi on lämmintä aina myöhään syksyyn. Aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä kannattaa varata lämmintä vaatetusta viileisiin iltoihin.
USKONTO Suurin osa ortodokseja.
JUHLAPÄIVÄT
Pankit ovat avoinna maanantaista perjantaihin. 25.3. kansallispäivä, 8.-11.4.2018 ortodoksipääsiäinen, 15.3. Neitsyt Marian
päivä, 28.10. Oxi-päivä, kansallinen juhlapäivä.
Pääsiäinen on kirkkovuoden suurin juhla, mutta ortodoksikirkko käyttää juliaanista kalenteria, joten pääsiäiset eivät
osu samaan ajankohtaan suomalaisen pääsiäisen kanssa.

RUOKA JA JUOMA
Kreetalainen ruoka on olennainen osa Välimeren alueen keittiötä. Kreetalaisella keittiöllä on kuitenkin myös paljon omia
erikoisuuksiaan.
Tarjolla on paljon kasviksia, palkokasveja, hedelmiä, maitotuotteita ja leipää. Keittiön perustana ovat oliivit ja korkealuokkainen oliiviöljy, tuoreet yrtit ja mausteet, makeutusaineena käytetään paljon hunajaa. Paikallinen liha on lammas,
muu tuodaan muualta. Kalaa syödään paljon.
LISÄTIETOJA KOHTEESTA ( sitoumuksetta)
http://www.kreeta.info
http://www.pienimatkaopas.com/kreeta/
KESKILÄMPÖTILAT KREETALLA
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KREETA JA HANIAN LÄHIKYLÄT

Kreeta on Kreikan suurin ja eteläisin saari, portti
Euroopasta Afrikkaan. Paikallisen sanonnan mukaan
kreetalaiset ovet ovatkin auki sekä lännelle että idälle.
Kapealla ja peräti 260 kilometriä pitkällä muodollaan Kreeta erottaa Egean ja Libyan meren toisistaan.
Täällä ovat eurooppalaisen sivistyksen juuret, sillä
juuri Kreetan kautta mm. foininkialainen, syyrialainen
ja egyptiläinen kulttuuri levisi Välimeren pohjoisrannoille.
Saaren tärkeimmät historialliset nähtävyydet liittyvät
minolaiseen kulttuuriin, joka kukoisti peräti yli 1600
vuoden ajan, 2800 – 1150 eea. Minolaiset rakensivat
tänne loistavia palatsialueita, joita koristeltiin freskomaalauksin, lattiamosaiikein ja keramiikkaruukuin.
Kreetan luonto on ainutlaatuinen. Maisemat vaihtelevat jyrkistä ja karuista vuorenrinteistä reheviin
laaksoihin ja vehreisiin oliivi- ja sitruspuulehtoihin.

Plataniaksen lomakylä sijaitsee Hanian kaupungista
12 km länteen ja on lähestulkoon kasvanut yhteen
viereisen Agia Marinan kylän kanssa. Kylän halki
kulkevan rantatien varrella on lukuisia tavernoja, minimarketteja, erilaisia kauppoja ja liikkeitä. Platanias
on lähikylistä isoin ja suosituin pohjoismaisten matkailijoiden keskuudessa ja sen iltaelämä on vilkkainta
varsinkin sesonkiaikaan.

Kannattaa tutustua myös Hanian vanhan kaupungin
pikkukujin, Venetsialaisen sataman ravintoloihin sekä
lukuisiin putiikkeihin ja valtaisan Argos-kauppahallin
tarjoomuksiin.

Tavronitiksen viehättävä, noin 500 asukkaan maalaiskylä hurmaa rauhallista lomaa kaipaavat. Tavronitis sijaitsee suojaisassa lahdelmassa Hanian pohjoisrannikolla, Kissamoksen niemimaan kauniin vuoriston
läheisyydessä.

Agii Apostoli sijaitsee Haniasta vain viitisen kilometriä länteen. Täällä on pitkä, hienohiekkainen ranta
sekä kolme pientä, Välimerelle kurottuvaa niemeä,
joiden välisissä poukamissa on tilaa nauttia auringosta ja merestä. Kylä on käytännössä kasvanut kiinni
Kato Staloksen kylään.
Kato Staloksen kylä on rauhallinen ja iltaelämä melko
hiljaista, mutta rentouttavaan lomanviettoon sopivaa.
Lomahotellit sijaitsevat niin rantatien varrella kuin
hieman sivummalla.
Agia Marina sijaitsee Hanian kaupungista noin 9 km
länteen. Kylä on ihan vilkkaan Plataniaksen vieressä
ja siellä on monipuolisesti kauppoja, ravintoloita ja
tavernoita sekä baareja ja pubeja. Päätieltä hyvät
paikallisbussiyhteydet Haniaan. Lomakylä on ollut
skandinaavisten matkailijoiden suosiossa jo usean
vuoden ajan ja varsinkin lapsiperheet nauttivat sen
pitkistä, hienohiekkaisista rannoista.

Geranin ja Malemen kylät sijaitsevat noin 16 km
päässä Haniasta. Kauniilla paikalla sijaitsevat kylät
pienin ja rauhallisin kohde tarjonnassamme. Ranta
Geranissa on kaikkein leveimmillään ja täältä löytyvät
muiden rantojen tapaan maksulliset aurinkotuolit ja
-varjot sekä vesiurheilumahdollisuuksia.
Kolymbarin kylä sijaitsee Rodoboun niemimaan
juurella, Geranin ja Malemen kylien jälkeen, noin 25
kilometriä Hanian kaupungista.

Majoituksen valita myös Rethymnonista, joka on
Kreetan kolmanneksi suurin kaupunki, asukkaita noin
40 000. Kaupunki sijaitsee Hanian ja Heraklionin
välillä. Kaupungin keskusta sijaitsee niemen kärjessä
ja molemmin puolin avautuvat pitkät rannat, jotka
näin mahdollistavat yhdistää ranta- ja kaupunkiloman
parhaat puolet.
Kalives on uusin lomakohteemme Kreetan pohjoisrannikolla, Hanian kaupungista itään. Aito kreetalainen pikkukaupunki Souda -lahden suulla on leppoisa
lomanviettopaikka. Kalivesin kapeilla kujilla aistii
kreetalaisen elämänmenon ja leppoisan tunnelman.
Päivisin voit nähdä vanhoja pappoja pelaamassa
tammea varjostavien pinjapuiden alla. Ranta on saanut EU:n sinisen lipun osoituksena puhtaudestaan ja
hyvistä rantapalveluistaan ja se on myös paikallisten
suosittu sunnuntain piknik-kohde.

HYVÄ TIETÄÄ

APTEEKIT
Päivystävä apteekki on Hanian kaupungissa. Saatavilla on
suurin piirtein samoja käsikauppalääkkeitä kuin Suomessa.

LÄÄKÄRI
Kun tarvitset lääkäriä, ota yhteys hotellin vastaanottoon tai
oppaamme päivystysnumeroon.

ARVOESINEET/TALLELOKERO
Suosittelemme arvoesineiden, ylimääräisen matkakassan,
passin ja lentolipun säilyttämistä tallelokerossa. Hotelli ei
ole vastuussa huoneista kadonneista arvoesineistä. Huoneen avain tulisi jättää vastaanottoon hotellilta poistuttaessa.

PANKKIAUTOMAATIT
Runsaasti automaatteja päätien varrella Haniasta aina Geraniin asti. Visa ja Mastercard käyvät yleisesti kaupoissa ja
suuressa osassa ravintoloita ja niillä voi nostaa rahaa automaateista, Diners käy automaateissa Plataniaksessa ja Kato
Staloksessa sekä Haniassa. Visa Electron käy suurimmissa
kaupoissa ja marketeissa.

INTERNET
Hotelleissa usein internetnurkkaus ja osassa hotelleista on
langaton verkko. Palvelut ovat useimmiten maksullisia.
JUOMAVESI
Vesijohtovettä ei kannata juoda erilaisen bakteerikannan
vuoksi. Pullotettua vettä on saatavilla kaikkialla.
LASTEN KANSSA
Yleisesti kohde soveltuu lasten kanssa lomailuun hyvin.
Osa rannoista syvenee kuitenkin melko nopeasti, myös
merivirtoja varottava. Liikenne rantatiellä melko vilkasta,
jalkakäytäviä ei ole joka paikassa. Plataniaksessa ja Kato
Staloksessa minigolfrata, Plataniaksessa myös leikkipuisto
(Village Park).
KAUPAT
Haniassa ja Plataniaksessa on paljon pieniä liikkeitä. Suosittuja ostoksia ovat kreetalaiset käsityöt, mausteet, oliiviöljy
ja hunaja sekä nahkatuotteet, kuten kengät ja laukut.
LIIKKUMINEN
Linja-autot liikennöivät rantatietä Haniasta noin puolen
tunnin välein lomakylien läpi, hinta n. 1,80-2,80 e riippuen
kylästä. Kaukoliikenteen bussit lähtevät keskustan bussiasemalta myös muualle saarella.
Taksiasema Plataniaksessa on keskusaukiolla, Haniassa
bussiaseman vieressä. Muissa kylissä taksin saa lennosta tai
tilaamalla radiotaksin. Taksimaksu 2-3 euroa kalliimpi kuin
lennosta otettuna. Esimerkkejä taksimaksuista; Hania-Kato
Stalos 5-8 e, Hania - Agia Marina 10-14 e, Hania – Platanias
14-17 e.
Etäisyyksiä
Hania – Kato Stalos 5 km, Hania – Agia Marina 8 km,
Hania – Platanias 11 km, Hania-Rethymnon 68 km

ravintolat ja iltaelämä
Agia Marinan alueella on muutama ulkoilmadisko/klubi, ne
ovat avoinna 24-07. Rantatien varrella kaikissa kylissä on
musiikkibaareja ja pubeja, samoin Hanian keskustassa.
Hyviä ruokaravintoloita on runsaasti niin Agia Marinassa,
Plataniaksessa kuin Haniassakin, muutama löytyy myös
Kato Staloksesta. Ruokaravintoloissa alkupalat eli mezet
maksavat keskimäärin 2,5 -10 eur /annos, liharuuat 10 -20,
kala- ja äyriäisruuat 5- 20 euroa.
Rannat
Rannat ovat yleisiä (kunnallisia) ja rantahotellit maksavat
vuokraa niiden käytöstä. Tästä syystä hotellit yleisesti veloittavat aurinkovarjon ja kahden tuolin käytöstä n. 6 euroa/
päivä (v. 2016). Osalla hotelleista/rantabaareista on tarjouksia, jolloin syödessäsi heillä, saat rantatuolin maksutta käyttöön päiväksi. Rannat ovat yleisiä, niillä voi olla kuka vaan
hotellista riippumatta. Mikäli rannalla ei ole aurinkotuoleja/
varjoja, rannan käyttö on maksuton.
SÄHKÖ
Sähkövirta on 220V
Urheilu- ja muut aktiviteetit
Polkupyöriä vuokrataan, samoin skoottereita ja autoja. Hanian lähistöltä löytyy kartingrata, myös sukellusta ja veneilyä voi harrastaa.
Plataniaksen ja Agia Marinan alueella liikkuu myös pieni
turistijuna (pyörillä), joka tekee lyhyitä retkiä vuoristokyliin,
viinitiloille sekä appelsiini- ja oliivitarhoihin. Retkien hinta n.
10-17 eur/aikuinen, 5-8 eur/lapsi.

RETKET KREETALLA

Ohjelma ja hinnat sitoumuksetta, perustuvat kesän 2018 retkiohjelmaan. Retkien toteutumiseen tarvitaan minimiosallistujamäärä
ja niiden järjestämiseen vaikuttavat kausikohtaiset rajoitukset sekä
sääolosuhteet. Voimassaolevan retkiohjelman hintoineen saat oppaaltasi saapuessasi kohteeseen.
Kaikilla retkillä ei välttämättä ole mukana suomenkielistä opasta,

vaan oppaana saattaa toimia Deturin skandinaavinen opas/englanninkielinen opastus. Retkille ilmoittaudutaan tervetulotilaisuudessa
tai toimistolla. Retket maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
käteisellä tai Visa-luottokortilla. Osa retkistä myös varattavissa ja
maksettavissa etukäteen matkavarauksen teon yhteydessä.

Elafonissi

saaren etelärannikolla Libyan mereen. Täällä Agia
Roumelin kalastajakylässä on patikoinnin päätteeksi
mahdollisuus lounastaa ja kastautua meressä. Retki
jatkuu veneellä Sougian kylään, josta bussi vie takaisin hotellille. Suosittelemme kunnollisia jalkineita,
jotka on tarkoitettu maastokävelyyn.

Matkalla pohjoisrannikolta Kreetan lounaisosaan
ajamme läpi pienten, kuvauksellisten kylien ja näemme läpileikkauksen saaren moninaisesta luonnosta
päätyen yhdelle Kreetan kauneimmista hiekkarannoista. Matkalla pysähdymme tauolle Eloksen kylässä. Tämä vanha, kaunis kylä sijaitsee Kissamoksessa.
Kylää ympäröiviä pähkinä- ja plataanipuita pitävät
vehreinä lukuisat lähteet ja keskustan kahviloissa
pääset nauttimaan virvokkeita puiden suomassa varjossa. Matka jatkuu Elafonissin saarelle, joka sijaitsee
aivan Kreetan lounaiskärjessä. Ainoastaan kapea
kaistale vettä erottaa saaren mantereesta, joten
sinne pääsee helposti kahlaamalla. Valkoinen, lähes
vaaleanpunainen, korallista muodostunut hiekka luo
trooppisen tunnelman tänne paratiisisaarelle, jossa
vietämme loppupäivän.
Aikuiset 40€, lapset 2-12 v. 20€

Samarian rotko
Kävely jylhän Samarian rotkon läpi on enemmän

kuin retki – se on seikkailu. Patikointi alkaa Omaloksen tasanteelta, joka sijaitsee 1000 m meren pinnan
yläpuolella. Samarian rotko on Euroopan pisin. Rotko
halkaisee maaston 18 kilometrin pituudelta ja päätyy

Aikuiset 40€, lapset 2-12 v. 20€

Jeeppisafari
Nelivetojeepit suuntaavat aamusta länsi-Kreetan
koskemattomaan luontoon. Ajamme ensin jylhän Therissoksen kanjonin läpi saman nimiseen,
perinteiseenkylään Lefka Ori -vuoren juurella.
Täältä jatketaan maastoajoa ylös vuorille kohti
Laki-kylää, jossa tauko virvoittavan juoman ja
valokuvauksen ajaksi. Matka jatkuu taas pikkuteitä Nea Roumataan, jossa nautitaan lounas.
Iltapäivällä takaisin maastoon, seuraava pysähdys Mesavlia Gorgen upealla näköalapaikalla.
Loppumatka kuljetaan alas helppokulkuisempia
reitteja alas Kolymparin rannalle uimaan, jonka
jälkeen paluu hotelleille.
Aikuiset 76€, lapset 2-12 v. 50€

Knossoksen palatsi ja Heraklionin
kaupunki

Loma Kreetalla ei ole täydellinen ilman retkeä minoalaisen kulttuurin lähteelle, Knossoksen palatsiin. Tämä historiallinen nähtävyys on peräti 4 000
vuoden takaa; kaksi mahtavaa palatsia neoliittiselta
kaudelta. Näet hallitsijan huoneen ja Kreetan prinssiä esittävän freskon. Jokainen raunion kivi todistaa
mahtavasta kulttuurista, joka syntyi näillä sijoilla.
Vuodesta 2000 eea tämä nähtävyys on ollut yksi
maailman ihmeistä. Knossoksen palatsin jälkeen retki
jatkuu Heraklioniin, joka on Kreetan pääkaupunki ja
yksi Välimeren alueen vilkkaimmista ja viehättävimmistä kaupungeista. Sen vanhankaupungin keskiaikaiset kujat välittävät edelleen tunnelmaa pitkästä
historiasta kolmen mantereen risteyspaikkana.

Veneretki Gramvousan saarelle
Tämä luonnoltaan ainutlaatuinen, asumaton saari

sijaitsee Kreetan koillisosassa. Venematkalla voimme
ihastella Kreetan kallistunutta profiilia; sitä, kuinka
saari nousee jyrkästi merestä etelässä sulautuen taas
lännessä pehmeästi takaisin. Gramvousan linnoitusmaista saarta ympäröivät kiviset kalliot ja turkoosi
meri. Saaren ylimmällä kivisellä huipulla on venetsialaisen linnakkeen rauniot aina 1500-luvulta.
Noin puolentoista tunnin saarivierailun jälkeen jatkamme venematkaa Baloksen laguuniin, jonka koskematon, simpukanpunertava hiekka ja kristallinkirkas,
lämmin merivesi luovat lähes paratiisimaisen uimahetken.

Aikuiset 50€, lapset 2-12 v. 25€

Aikuiset 50€, lapset 2-12 v. 25€

Limnoupolis-vesipuisto
Aurinkoa, vettä ja vauhtia, upea rusketus tulee

kaupan päälle ! Retki sisältää sisäänpääsyn puistoon
ja kuljetukset. Huom. säävaraus.

Hinta tulee myöhemmin

Kreetan maaseuturetki
Tämä suosittu retki vie päiväksi tutustumaan saaren
länsi- ja eteläosiin. Kreetan perinteisiin, historiaan,
kulttuurin ja asukkaisiin. Vierailemme niin viinitilalla
kuin antiikin ajan Lapan kaupungissa, maaseutukylissä ja luostarissa, Valkoisilla vuorilla sekä luonnonkauniilla Kournosin- järvellä. Ota mukaan mukavat
kengät, sään mukainen varustus ja kamera, vesipullo
ja rahaa. Lounas lisämaksusta.
Aikuiset 51€, lapset 2-12 v. 25,50€

Retkiohjelma ja hinnat perustuvat kauteen
2018, muutokset mahdollisia.

PIENI SUOMI-KREIKKA -LOMASANASTO
Hei				
hérete
Terve ! Moi 		
jássu /monikko jássas
Mitä kuuluu?		
ti káneis
Kiitos hyvää		
kalá efharistó tai mia hará
Entä teille ?		
ki esís
Kiitos (paljon)		
efharistó polí
Eipä kesä		
típota
Ole hyvä (otettessa ja annettaessa)
parakaló
Anteeksi		
signómi
Ei se mitään		
then pirási
Selvä/OK		endaksí
Hyvää huomenta		
kaliméra
Hyvää iltaa		
kalispéra
Hyvää yötä		
kaliníhta
Mikä sinun nimesi on?		
pós se léne
Nimeni on...		
Me léne ... tai Légome....		
Kyllä				
né
Ei				
óhi
Paljonko kello on ?		
Ti óra íne
Tänään		símera
Huomenna		ávrio
Eilen				
htes
Aamu			
proí
Keskipäivä		mesiméri
Iltapäivä		
apójevma
Ilta				
vrádi
Yö				
níhta
Sunnuntai		kiriakí
Maanantai		deftéra
Tiistai			
tríti
Keskiviikko		tetárti
Torstai			
pémpti
Perjantai		paraskeví
Lauantai		sávato
En ymmärrä		
then katalavéno
Puhutteko englantia?		
Miláte anglíka		
Paljonko tämä maksaa ?		
Póso kánei aftó
Otan tämän/nämä		
Tha páro aftó/ aftá
Missä on wc ? 		
Pú íne i tualéta?
Missä on poliisiasema?		
Pú íne i astinomía ?
Missä on apteekki?		
Pú íne to farmakío ?

RAVINTOLASANASTOA:
Minne voimme istua?
pu mborúme na kathísume
Saanko ruokalistan?
Ton katálogo, parakaló
Haluan… yhden mehun.
Thélo éna himo, parakaló		
Tahtoisin… oluen.
Tha íthela mía bíra, parakaló
Voisinko saada… kahvin. Mboró na ého éna kafé, parakaló
Lasku, kiitos.
Logariasmó, parakaló
Hyvää ruokahalua!
Kkalí – sas- óreksi
Se oli herkullista.
Itan nóstimo
VesI
Maito
Mehu
Kahvi
Olut			
Tee
Viini
Valkoviini
Punaviini
Sokeri
Kala
Liha
Kana		
Salaatti
Kreikkalainen salaatti
Tomaatti
Kurkku
Sipuli
Juusto
Paprika
Kananmuna
Sitruuna
Kesäkurpitsa
Munakoiso
Leipä
Alkuruoka
Pääruoka
Jälkiruoka
Lasillinen… olutta
Pullollinen… viiniä

(neró)
(gála)
(himó)
(káfe)
(mbíra)
(tsái)
(krási)
(áspro krasí)
kókkino krasí)
(záhari)
(psári)
(kréas)
(kotópulo)
(saláta)
(horiátiki saláta)
(tomáta)
(aggúri)
kremmídi)
(tirí)
(piperjá)
(avgó)
(lemóni)
(kolokitháki)
(melitzána)
(psomí)
(oretikó)
(kiríos piáto)
(epidórpio)
(éna potíri mbíra)
(éna mboukáli krasí)

