
Kreta · Den frodige middelhavsøya



En opplevelsesrik reise til det vakre Kreta, som byr på billedskjønne naturscenerier, smakfulle 
viner og fordypelse i mer enn 4000 års kulturhistorie. Antikkens grekere og romere, og senere 
bysantinere, venetianere og tyrkere, har preget øyas historie før Kreta ble en del av Hellas for 
godt og vel hundre år siden.

På dette greske eventyret skal vi gå i fotsporene til både nåtidens og oldtidens kretere. I løpet 
av reisen skal vi oppleve sjarmerende landsbyer og dramatiske klostre, smake på kretisk vin og 
gastronomi og nyte venetiansk arkitektur med havet som nabo. Høydepunktet er en tidsreise 
på mer enn 4000 år tilbake i tiden, når vi besøker det minoiske palasset Knossos. På veien rundt 
kommer vi på svingende veier til små sjarmerende landsbyer, forbi vinmarker og olivenlunder og 
øyas betagende panoramiske utsikter.

Det er inkludert en rekke spennende utflukter i reisen. Alle utflukter foregår i selskap med vår 
norsktalende reiseleder. Når vi ikke er på tur, nyter vi livet på det deilige hotellet vårt ut mot Kre-
tas lengste og flotteste sandstrand.

En spennende uke venter på det vidunderlige Kreta!



Inkludert i prisen:

• Fly Norge-Khaniá t/r
• Alle skatter og avgifter
• Transfer lufthavn-hotell t/r
• 7 netter på Theartemis Palace
• 7 x frokost (2.-8. dag)
• 2 x lunsj (2. og 5. dag)
• 7 x middag (1.-7. dag)
• Utflukt i kreternes fotspor
• Besøk på olivenoljefabrikk
• Utflukt og entré til Knossos
• Byrundtur i Réthymno
• Besøk i Heraklion
• Vinsmaking
• Besøk hos keramikkunstner og keramikkbyen Margarítes
• Ruinerne og museet ved Eleútherna
• Besøk i Chania
• Norsktalende reiseleder på hele reisen

Tillegg pr. Person: 

Enkeltrom kr. 1.400,-
Uten BT fordel kr. 1.000,-

Ekstra arrangementer:
Utflukt til Kournas, avokadofarm og kretisk lunsj 795.-

Dag 1: Bergen-Chania

Tidlig på kvelden ankommer vi med direkte fly fra Bergen til Chania og kjører derfra direkte til 
hotellet vårt, som ligger i Rethymnon 200 meter fra stranden.

Dag til dag program:



Dag 2: Réthymno

På en guidet sightseeingtur rusler vi gjennom det historiske sentrum av byen Rethymnon. Vi 
spaserer gjennom den venetianske havnen, de smale gatene og torget med tyrkisk og vene-
tiansk arkitektur. Vi besøker Fortezza-slottet som ble bygd av den venetianske republikken og 
dominerte på Paleokastro-fjellet. Her får vi se bastioner, kirker og hus. På en taverna spiser vi en 
ekte, kretisk lunsj før vi skal tilbake og nyte hotellets fasiliteter eller gå en kveldstur langs den 
vakre stranden.



Dag 3: Knossos og Heraklion

I dag skal vi se på Kretas historie, og vi går derfor 4000 år tilbake i tid til perioden da den eldste 
sivilisasjonen i Europa vokste frem. Vi besøker Knossos-palasset som var sentrum for den mi-
noiske kulturen. Vi spaserer en tur inn på det store utgravde området, der lokalguiden og reise-
lederen forteller om områdets fascinerende historie. Etter spennende sightseeing i Knossos, 
spaserer vi gjennom sentrum av Heraklion, som er et fargerikt og livlig sted. Se på husveggene, 
den venetianske havnen og Byzantine Saint Titus kirken. Vi følger guiden vår inn i det Arkeologis-
ke museet der vi får se unike elementer fra den minoiske kulturen. Etter museumsbesøket blir 
det fri tid til lunsj og hygge i Heraklion.



Dag 4: Klostre, den antikke bystaten Eleutherna, og keramikkbyen

Etter frokost kjører vi sørøst på øya. Første stoppet blir ved øyas mest kjente klostre som led 
under holocaust i år 1866, som i dag er et minnesmerke for friheten etter den tyrkiske okkupa-
sjonen. Klostrene var bygd under den siste venetianske perioden, og var et tilfluktssted for folk i 
vanskelige tider. Vi besøker så det nyåpnede museet MAE i Elefterna, hvor vi har med en guide. 
Her får vi se en vakker kolleksjon med gjenstander fra eleuthernas politiske, religiøse, sosiale 
og private liv gjennom tiden. Vi går videre til landsbyen Margarites som er kjent for sin fargerike 
keramikkfabrikk.



Dag 5: Fridag eller utflukt til Ferskvannssjøen Kournas, avokadofarm og kretisk 
lunsj

Nyt dagen i Rethymnon eller delta i en spennende ekstra utflukt.

Ekstra utflukt: Kournas, avokadofarm og kretisk lunsj
Vi kjører til landsbyen Argiroupolis som er bygd på ruinene av den gamle byen Lapa, som over-
rasker med sine små kilder og fossefall. Spaser gjennom byen og se den greske-romerske mo-
saikken og de små fossefallene under de skyggefulle trærne. Besøk Kreta Carob for å få et inn-
blikk i alle produktene som er produsert av erteblomsten.

Besøk Kretas eneste ferskvannsinnsjø, Kournas, som ligger i en fortryllende dal et stykke fra 
landsbyen Arjyroúpoli. Bli overrasket av innsjøens vakre, små kilder og hør lyden av det rennen-
de vannet. Innsjøen er en viktig vannkilde og er hjemmet til ender, ål, vannslanger og en sjelden 
skilpadde-art.

Det blir servert en kretisk lunsj i en taverna.



Dag 6: Fra nord til sør på Kreta

Det er tid for å utforske den vakre, greske øya fra nord til sør. Vi stopper i Armenoi hvor vi får se 
de minoiske gravene. Vi kjører videre gjennom den imponerende Kourtaliotiko-kløften med sine 
mystiske lyder. Vi besøker Preveli-klosteret med verdifulle relikvier og begivenhetsrik historie 
mens vi nyter den fantastiske utsikten over Det libyske hav. Vi har tid på egen hånd i landsbyen 
Plakiás før vi kjører til Frangokástello, et stort venetiansk festningsanlegg på kysten. Til slutt kjø-
rer vi over Levká Óri (De hvite fjellene) gjennom Ímbros-kløften og tilbake til nordkysten.



Dag 7: Ikoner og vin

Vi fortsetter å utforske det eventyrlige Kreta, og besøker landsbyen Kolymbari på den vestlige 
delen av øya. Der får vi se klosteret Gonias som kjempet en kamp i århundrer mot innvandrere. 
Ta en titt på de sjeldne ikonene i klosteret, som er dyrebare skatter. Vi fortsetter turen inn til den 
fjellrike, indre delen av øya, der vi besøker en vingård. Her blir vi introdusert for Kretisk vin og dyr-
king av olivenolje. Vi får smake på den lokale vinen før vi får en guidet tur i Chania. Byen byr på 
historie og sjarmerende markeder. Ta gjerne en spasertur ned på den venetianske havnen, eller 
besøk det jødiske, kristne eller muslimske kvarteret i byen.



Dag 8: Chania og hjemreise

Eventyret på Kreta er slutt for denne gang, og vi pakker koffertene før vi kjører til sentrum av 
Chania utpå formiddagen. Her får vi tid til å nyte en god lunsj og gjøre de siste innkjøpene før vi 
setter kursen mot Chania lufthavn og flyr direkte til Bergen.

Hotellinformasjon

Theartemis Palace****

Theartemis Palace er et sjarmerende hotell som ligger 200 meter fra den lange, vakre, stranden 
i Rethymnon by. Hotellets beliggenhet er ideell for å gå turer i nærområdet, med bare 15 minut-
ters spasertur til det historiske sentrum med sine smale gater og pittoreske havn i den gamle 
venetianske byen. Rommene er lekre og nyrenovert med aircondition, WiFi, satellitt-TV, safe, 
minibar, bord og telefon. Alle rom har eget bad med dusj eller badekar samt hårføner.

Hotellets bar ligger fint til for å nyte en drink i solen. Restauranten byr på en stor og lekker buffet 
for både frokost og middag.

Hotellet har et deilig svømmebasseng, hvor solstolene ligger fint på rekke ved bassengkanten 
slik at man lett kan komme seg ut i det klare vannet for en nedkjøling eller ligge å sole seg. I lav-
sesongen er innendørsbassenget åpent og oppvarmet.

For mer informasjon om priser og datoer se vår hjemmeside www.vitusreiser.no 
eller ring oss på 901 66 999. 


