
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

KRETA i GRECKIE 

KLIMATY 

samolotem  

01.05-05.05.2023 
 

1. DZIEŃ – Przelot do Grecji na słoneczna wyspę Kreta, dogodne godziny lotu, samolot z Poznania 
(15.30-17.20) transfer do hotelu.  
Zakwaterowanie w hotelu 4**** w nadmorskiej miejscowości. Urokliwie położony na niewielkim 
wzniesieniu nad turkusowym morzem, z bajecznymi widokami aż po horyzont. Wypoczynek w Grecji, 
w tym wycieczki do najciekawszych miejsc słonecznej wyspy Kreta. 
 

2. DZIEŃ - Po śniadaniu czas na wypoczynek i plażowanie w hotelu albo na pobliskiej plaży lub dla 
chętnych całodzienna wycieczka do stolicy Krety Heraklionu, zwiedzanie miasta plus dla chętnych 
Muzeum Archeologiczne będące jednym z największych i najważniejszych muzeów w Grecji oraz 
Minoan Palace w Knossos - Fragment ruin pałacu króla Minosa starożytnej cywilizacji (tzw. wschodnie 
wejście) - Łączony bilet do Muzeum w Heraklionie i Knossoss - ok. 10 euro, Ponadto Rocca al Mare 
(gr. Kules) – średniowieczna forteca wenecka, mieszcząca się w porcie oraz Fontanna Morosini – 
wybudowana w 1628 w centrum miasta. Pałac w Knossos zaliczany jest do największych odkryć 
archeologicznych i niewątpliwie jest numerem jeden na liście miejsc wartych zobaczenia. 
 

3. DZIEŃ – Dzień przeznaczony na wypoczynek, plażowanie przy basenie lub zwiedzanie okolic hotelu  
 

4. DZIEŃ - Po śniadaniu czas na  wypoczynek i plażowanie w hotelu albo na pobliskiej plaży lub dla 
chętnych całodzienna wycieczka np. na Spinalongę. W XVI wieku Spinalongę zamieszkiwali 
Wenecjanie, którzy pozostawili po sobie imponującą twierdzę. Forteca ta pomimo nieustannych prób 
pozostała nie do zdobycia przez bardzo długi czas. W roku 1715 Spinalongę przejęli Turcy i mieszkali 
na niej, aż do momentu odzyskania przez Grecję niepodległości. Wyspa jest jednak najbardziej znana 
z utworzonej tam w latach 1903-1957 kolonii trędowatych. Trąd był chorobą, której ludzie w tamtych 
czasach bali się najbardziej, dlatego też malutka wysepka wydawała się idealnym miejscem na 
odizolowanie chorych od zdrowych.  
 

5. DZIEŃ - Przejazd na lotnisko i powrót samolotem do Gdańska (15.20-17.40), a potem do domu 
 
 
 

Świadczenia w orientacyjnej w cenie:                ok. 2499 zł 

                           

                            BIURO PODRÓŻY EURO-RELAX  
                                                      Słupsk ul. Mickiewicza 51 tel. 883 678 747 fax. 59 8428412 
        

                 

         eurorelax@interia.pl 

 

 
  



Ze względu na zmieniające się ceny biletów lotniczych, oferta ograniczona czasowo dokładna 

cena uzależniona od ilości uczestników. 
 

 przelot samolotem na Kretę w obie strony, wylot z Poznania powrót do Gdańska 

 bagaż podręczny o wymiarach 40x25x20 cm  

 transfer lotnisko - hotel – lotnisko 

 noclegi w bardzo dobrym hotelu 

 wyżywienie  All inclusive  

 opieka i informacja turystyczna pilota - przedstawiciela biura podczas całego pobytu 

 ubezpieczenie KL i NNW 
 
Uwaga: Podana cena nie obejmuje: taksy klimatycznej płatnej indywidualnie w hotelu, wycieczek 
fakultatywnych opisanych w programie – ok. 35-40 euro każda, ewentualnych biletów wstępu do 
zwiedzanych atrakcji, ewentualnej dopłaty do dodatkowego do dużego lub dodatkowego bagażu 
oraz obowiązkowej składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 20 zł/os 
 

 

Serdecznie zapraszamy 

 
 


