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G R E C I A  

Paște în Creta, o experiență spirituală unică 
Heraklion – Knossos – CretAquarium – Platoul Lasithi – Peștera lui Zeus – Insula Spinalonga – Agios Nikolaos – Elounda – 

Chania – Lacul Kournas – Mănăstirea Arkadi – Rethymno – Spili – Plakias 

De la 450 € /pers/sejur 

 

D A T E  D E  P L E C A R E  

 23.04.2022 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 7 nopți cazare la hotel 4* în 

Hersonissos 

 Mic dejun și cină + un pahar de apă 

și vin la masă 

 Transport avion București – 

Heraklion – București  

 Taxele de aeroport 

 Transfer aeroport–hotel–aeroport 

 ½ zi excursie la Herklion 

 Vizite ghidate conform descrierii  

 Asistență turistică pentru întreaga 

perioadă care include preluarea și 

însoțirea turiștilor către și de la 

hotel, organizarea excursiilor 

opționale și suportul la destinație 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

 Knossos și Muzeul de Arheologie 

din Heraklion: 46 €/ persoană   

 Platoul Lassithi, Peștera lui Zeus și 

CretAquarium: 46 €/ persoană    

 Agios Nikolaos, Elounda și croazieră 

la Spinalonga cu prânz inclus: 55 €/ 

persoană    

 Rethymno, satele Spili și Plakias: 50 

€/ persoană   

 Chania, lacul Kournas și mănăstirea 

Arkadi: 50 €/persoană  

 Seară Cretană: 50 €/ persoană   

 Nou! Reducere 15% la pachetul de       

excursii opționale la achiziționarea  

în avans, din țară, a întregului 

pachet de excursii opționale. 

 Nou! Reducere 10% la pachetul de  

excursii opționale la achiziționarea  

în avans, din țară, a 3 excursii 

opționale. 

 



Creta pare să fie expresia unei minți exuberante care a așternut pe pânza sa 

munți semeți, dealuri înșirate în valuri succesive acoperite de podgorii, livezi 

de măslini și plaje uimitoare. Iar frumusețea naturală a Cretei e egalată 

doar de un tezaur istoric adunat de milenii. În acest decor cu totul aparte, 

Învierea este sărbătorită în toată insula cu pioșenie și bucurie, localnicii 

pregătindu-se cu mic, cu mare să primească lumina, iar noi îi vom însoți la 

slujba din noaptea Învierii. Apoi, ospățul este inevitabil, cu bucate 

tradiționale și obiceiuri autentice din Creta.   

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Întâlnirea cu Regele Minos la Palatul Knossos, cel mai cunoscut dintre palatele 

minoice, construit în jurul anului 1900 î.Hr. 

 Istoria fascinantă a fostei colonii de leproși din insula Spinaloga 

 Plimbarea printre morile de vânt de pe Platoul Lasithi 

 Hățișul carismatic al străzilor vechi venețiene din Rethymno și Chania 

 Să aflăm de ce Mănăstirea Arkadi este atât de importantă pentru cretani 

 Preparatele din pește sau fructe de mare proaspete, pregătite cu simplă 

măiestrie la tavernele de pe malul marii 

 

Bine ai venit în Heraklion, capitala insulei. Transfer la hotelul nostru din 

Hersonissos, stațiune cu o energie cu totul aparte, tipică spiritului elen. Te 

invităm să faci cunoștință cu ghidul și cu ceilalți participanți la program, cu care 

vei împărtăși experiențele acestei vacanțe. După o scurtă întâlnire de informare, 

te poți decide ce excursii opționale alegi pentru următoarele câteva zile, dacă nu 

ai făcut-o încă. Pentru o mai bună planificare a programului turistic, 

recomandăm rezervarea excursiilor opționale din țară. 

 

Excursii gratuite 

 Herklion, capitala Cretei 

Petrecem o jumătate de zi în Herklion, capitala Cretei și locul de naștere al 

artiștilor de renume mondial El Greco și Nikos Kazantzakis. Traversăm la pas 

vechiul oraș portuar și admirăm monumentele venețiene ca Fântâna Morosini, 

Bazilica Sf. Marc, Loggia, biserica Sf. Titos, portul și multe altele. Zidurile vechi 

ale orașului și ale impunătoarei Fortărețe Koules ne fac să pierdem noțiunea 

timpului. Încheiem cu o plimbare în Agora, piața în aer liber a orașului pentru o 

adevărată experiență multi-senzorială. Inspirăm aromele în timp ce ghidul ne va 

îndruma spre cele mai bune standuri pentru a gusta mâncăruri și produse locale 

grecești. Timp liber la dispoziție pentru a vă bucura de cafea pe malul mării sau 

prânz și neapărat pentru shopping de suveniruri cu specific cretan care îi vor 

încânta pe cei dragi de acasă. 
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Excursii opționale 

 Palatul Knossos și Muzeul de Arheologie din Heraklion 

 Începem ziua vizitând cel mai important sit arheologic din Creta și al doilea 

cel mai vizitat din Grecia: palatul minoic din Knossos. Împreună vom vedea una 

dintre cele mai vechi civilizații desfășurându-se în fața ochilor. Knossos este 

considerat cel mai vechi oraș din Europa. Primul palat din Knossos a fost ridicat 

la scurt timp după 2000 î.Hr. În 1700 î.Hr. a fost distrus de un cutremur 

catastrofal, iar pe vechea temelie s-a ridicat un palat uimitor care, timp de mai 

bine de 300 de ani a reprezentat sediul puterii cretane din epoca bronzului. Noul 

palat era un complex impunător, cu inovații arhitecturale importante, fresce 

splendide care împodobeau pereții, zone impresionante de depozitare, ateliere 

specializate și curți spațioase care găzduiau ceremonii și sărbători. În construcția 

sa au fost folosite tehnici arhitecturale avansate, iar unele secțiuni ale palatului 

au avut o înălțime de până la 4 etaje. Knossos dispunea de 1300 de camere 

conectate prin coridoare, un amfiteatru și depozite vaste, unde se țineau rezerve 

impresionante de alimente ținute în amfore mari de lut. Knossos reprezintă de 

asemenea, vechea structură care se presupune că este sursa mitului Labirintului 

în care Tezeu îl ucide pe Minotaur.  

 Muzeul de Arheologie din Heraklion este unul dintre cele mai mari și mai 

vizitate muzee din Grecia, precum și printre cele mai importante din Europa. 

Expozițiile acoperă o perioadă cronologică de peste 5.500 de ani, din perioada 

neolitică până în epoca romană. Colecția minoică conține exemple unice de artă 

minoică, multe dintre ele adevărate capodopere.  

 

 Platoul Lassithi, Peștera lui Zeus și CretAquarium 

 După micul dejun facem o vizită la CretAquarium, unde vom vedea o mare 

diversitate de specii marine, toate indigene din Marea Mediterană. Apoi ne 

îndreptăm spre Platoul Lassithi, platou verde și fertil în inima munților, cu sate 

pitorești înconjurate de podgorii și livezi, mori de vânt cu pânză albă și vederi 

maiestuoase. Priveliștea de astăzi, chiar dacă impresonează și în prezent, ar fi o 

umbră a celei din sec. XVII, când aici ar fi existat peste 20.000 de mori de vânt 

răspândite pe tot platoul, ridicate de venețieni ca parte a unui complex sistem de 

irigații. Cele câteva care au sfidat trecerea timpului au devenit emblema acestei 

insule, fiind principala atracție pentru pasionații de fotografii. Vizităm Peștera lui 

Zeus, considerată timp de secole drept loc sacru, unde se făceau ofrande și puțini 

aveau voie să intre. Aici a trăit şi a crescut Zeus până când a venit momentul să-l 

poată detrona pe Cronos, devenind tatăl tururor zeilor. Continuăm cu o oprire în 

satul Psychro, bine cunoscut pentru ceramica realizată manual și participăm la o 

demonstrație de olărit la un atelier traditional. 

 Completăm experiența de azi cu o oprire la o tavernă autentică cretană, unde 

gazdele ne răsfață cu aromele și gusturile preparatelor locale. Soiuri de brânză 

făcute după rețete locale, vinul aromat din struguri culese chiar aici, măsline și 

alte produse care desăvârșesc într-o notă unică bucătăria mediteraneană. Tot pe 

Platoul Lassithi găsim și Mănăstirea Kera Kardiotissa, un lăcaș de rugăciune 

unde trăiesc și se roagă un grup de călugărițe, faimoasă pentru găzduirea unei 

icoane făcătoare de minuni. După un moment de reculegere, pornim spre hotel. 

 

 Agios Nikolaos, Elounda și croazieră la Spinalonga cu prânz inclus 

 Începem ziua cu o scurtă călătorie cu autocarul spre coasta de est a insulei și 

ne oprim în satul de pescari Elounda. Micul sat pitoresc se bucură astăzi de mulți 

vizitatori datorită hotelurilor exclusiviste din apropiere unde, în ultimii ani, și-au 

facut apariția mai multe celebrități de talie mondială precum Ronaldo, Leonardo 

DiCaprio, o parte din membri trupei U2 sau Lady Gaga. De aici ne îmbarcăm într-

o scurtă croazieră spre insula Spinalonga, fostă colonie de leproși și ruinele unei 

 

 

N O T E  E X C U R S I I  

O P Ț I O N A L E  

 Tarifele excursiilor opționale 

includ transportul cu autocarul pe 

traseul indicat și ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale 

nu includ vizite interioare ale 

obiectivelor, plimbări cu barca, 

degustări sau mese de prânz.

 Tarifele excursiilor opționale sunt 

valabile în momentul publicării 

programului, dar pot suferi 

modificari independente de 

agenti̦a de turism. 

 Prețul oferit în momentul 

rezervării, inclusiv orice creștere 

sau reducere aplicabilă în acel 

moment, este prețul garantat. 

 Grupul minim pentru a organiza 

excursiile opționale este de 20 

persoane.  

 Excursiile opționale se achită 

online, în agenție sau la ghid. 

 Recomandăm rezervarea 

excursiilor opționale din țară 

pentru o mai bună planificare a 

programului turistic. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Taxa de stațiune: nu se percepe la 

hotel (taxa de stațiune este 

valabilă în momentul publicării 

programului, dar poate suferi 

modificari, fiind independentă de 

agenti̦a de turism) 

 Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno  

 Intrările la obiectivele turistice  

 Mese de prânz 

 Cheltuieli personale 

 Excursiile opționale 

 Aparat audio pentru tururile 

ghidate: 1,5 €/ persoană/ zi 
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B I N E  D E  Ș T I U T  

 Este necesară prezența la 

aeroport cu 3 ore mai devreme 

față de orele de plecare. 

 Fiecare pasager are inclus maxim 

un bagaj de cală, cu o greutate de 

până la 20 kg și un bagaj de mână 

care nu poate depăși 7 kg. 

 Agenția de turism nu este 

responsabilă de eventualele 

modificări ale zilelor sau orarului 

zborurilor, operate de companiile 

aeriene și nici pentru eventualele 

modificări ale programului 

survenite datorită acestora. 

 Deși se fac toate eforturile pentru 

a opera tururile cum sunt 

prezentate, în unele ocazii 

(condiții meteo nefavorabile, 

drumuri blocate, etc.), poate fi 

necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor 

din itinerar, fără a se afecta 

structura generală a programului. 

 Autoritățile locale își rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a persoanelor 

care nu prezintă suficientă 

încredere. Agenția nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru 

astfel de situații. 

 Minorii care călătoresc neînsoțiți 

de ambii părinți sau doar cu unul 

dintre părinți, trebuie să prezinte 

autorităților vamale acordul 

ambilor părinți sau al celui care 

nu-i însoțește, autentificat la 

notariat. Adultul care-i însoţeşte, 

în cazul în care acesta nu este 

unul dintre părinţi, trebuie să 

prezinte și cazierul judiciar. 

 Grupul minim pentru a organiza 

acest program este de 20 

persoane.  

 Plata se face în euro sau lei (curs 

BNR din ziua respectivă + 2%). 

 Tarifele pot suferi modificări în 

funcție de fluctuațiile taxelor sau 

ale petrolului, impuse de 

compania aeriană. 

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, anumite 

obiective turistice acceptă doar 

plăți făcute cu cardul sau metode 

de plată fără contact (cu 

telefonul), în loc de numerar.  

 

fortăreațe venețiene. Străzile, casele și clădirile în paragină spun povestea 

apăsătoare a celor care sufereau de cumplita boală și care au fost exilați aici între 

1903 și 1957. Barca va acosta apoi în golful Kolokytha, unde avem ocazia să ne 

bucurăm de apele cristaline și să savurăm un prânz la grătar. Ne întoarcem în 

Elounda pentru o plimbare prin portul pitoresc. Apoi vizităm o fermă și o presă 

tradiționale de ulei de măsline, o încântare pentru gurmanzi, unde vom vedea 

demonstrații de fabricare a brânzeturilor, a uleiului de măsline și o lecție de 

gătit. Ultima oprire a zilei este în stațiunea Agios Nikolaos, numit după „Sfântul 

Nicolae”, patronul marinarilor, una dintre cele mai cunoscute stațiuni din Golful 

Mirabello. Aici ne lăsăm ispitiți de vitrinele magazinelor de suveniruri sau ne 

așezăm la terasa unei cafenele pentru un moment de relaxare contemplând 

priveliștea lacului Voulismeni. 

 

 Chania, lacul Kournas și mănăstirea Arkadi  

 Dacă tot am ajuns in̂ Creta, trebuie să vedem fosta capitală a insulei, Chania. 

Vechi port venețian, Chania se prezintă ca un adevărat muzeu în aer liber cu 

crânguri de măslini și portocali, arhitectură medievală, biserici în stil venețian, 

moschei otomane, fântâni antice, străduțe in̂guste și priveliști de poveste. Chania 

are cel mai frumos centru vechi din Creta și atrage turiști din întreaga lume. 

Facem o promenada pe malul mării, rătăcim prin labirintul străzilor care ne vor 

fascina de frumusețea caselor colorate și admirăm de la distanță Farul Genovez 

care domină orizontul. Timp liber pentru a lua prânzul la una dintre zecile de 

taverne care ne fac poftă cu meniul de la intrare.  

 Continuăm ziua cu un popas la faimosul lac Kournas, înconjurat de munți din 

toate părțile. Acesta este lacul natural de apă dulce al insulei, apele sale sunt 

completate de două izvoare și cu puțin noroc, putem vedea țestoase înotând în 

apele sale. La finalul zilei oprim la Mănăstirea Arkadi și aflăm de ce are o 

semnificație atât de profundă pentru cretani. Impresionantă din punct de vedere 

arhitectural, cu turnulețe de basm și o clopotniță dramatică, mănăstirea este, de 

asemenea, un simbol al luptei cretane pentru independență. 

 

 Rethymno, satele Spili și Plakias 

 Intrând in̂ Rethymno, facem un salt in̂ timp in̂ perioada când negustorii 

venețieni au avut inspirata idee de a ridica un port ce urma să servească bogata 

flotă a Republicii Venețiene in̂ tranzitul lor spre Asia Mică. De la venețieni, orașul 

a primit o moștenire spectaculoasă. În orașul vechi ne plimbăm pe străduțele 

in̂guste flancate de case viu colorate, lipite una de alta. Rethymno face parte din 

patrimoniul UNESCO datorită faptului că este cel mai bine conservat oraș 

medieval din Grecia. Facem inventarul magazinelor de suveniruri și cafenelelor 

cochete și ne in̂dreptăm spre Logia Venețiana, palatul guvernatorilor veneţieni și 

spre Moscheea Sultan Ibrahim. Ne in̂toarcem spre faleza vechiului port, ticsită de 

taverne, unde luăm o scurtă pauză pentru poze. Este scena perfectă pentru a 

suprinde spiritul acestui oraș. Încheiem periplul in̂ Rethymno la vechea 

fortăreața venețiana, Fortezza, gata să țină piept și astăzi raidurilor de pirați.  

 Ca să simțim cu adevărat spiritul autentic al Cretei, poposim în Spili, un sat  

tradițional de munte cu străzi pietruite, case văruite și flori care parcă răsar din 

fiecare colț sau pervaz pe lângă care trecem. Încheiem în satul Plakias, situat 

într-un golf natural, unde ne putem relaxa la soare pe plajă sau putem colinda 

magazinele de suveniruri. 

 

 Seară tradițională Cretană 

 Te invităm în satul tradițional Pano Karouzana, pentru o seară dedicată 

muzicii, dansului și mâncărurilor locale. Vom fi răsfățați cu produse proaspete de 

fermă, carne, fructe de mare, brânzeturi, ierburi aromate și unele dintre cele mai 

bune uleiuri de măsline din lume. Degustăm vinurile locale, ascultăm sunetul 

lirei cretane și ne lăsăm antrenați de ritmul și energia dansatorilor îmbrăcați în 

costume populare. Spre miezul nopții, ne putem alătura dansatorilor cretani care 

ne vor învăța celebrii pași ai lui Zorba Grecul. Tot ce ai de adus cu tine este voia 

bună și promitem că vei avea parte de o seară memorabilă.  
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Hotel Pollis 4 
www.pollis.gr 

 

 
R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 130 euro 

 Reducere a 3-a persoană: 45 euro 

 Copil 0-1.99 ani: 95 euro (taxa de 

aeroport) 

 Copil 2-11.99 ani: reducere 100 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără 

pat suplimentar) 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

care nu au însoțitor peste 55 ani: 

supliment 50 euro 

 

O B S E R V A Ț I I  

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă.  

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, partajalele nu 

pot fi onorate in 2022. 

 Hotelul menționat în acest 

program poate fi modificat, în 

acest caz agenția oferind o 

alternativă similară. 

 Clasificarea pe stele a unităților 

de cazare este cea oficială pentru 

țara vizitată și respectă 

standardele locale.  

 Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată 

de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolvă de către client 

direct la recepție, asistat de 

reprezentantul agenției.  

 

 

 Localizare 

Hotelul Pollis este situat în Hersonissos, una dintre cele mai renumite stațiuni ale 

Cretei, la 500 de metri de Acvariul Aquaworld. Hotelul a fost complet renovat în 

2017.  

 

 Facilitățile hotelului 

Pollis Hotel are piscină în aer liber sezonieră. Restaurantul hotelului oferă 

preparate din bucătăria grecească, atât în interior, cât şi pe terasă, iar la bar se 

pot savura diverse băuturi. Oaspeții se pot relaxa în grădina hotelului sau la 

lounge. Accesul wireless este gratuit în întreaga proprietate. 

 

 Facilitățile camerelor 

Toate camerele sunt decorate cu mobilier modern și suprafețe din lemn și au 

balcoane private. Fiecare cameră are TV cu ecran plat cu canale prin satelit, 

birou, telefon, minibar, fierbător electric, aer condiționat. Băile private includ 

articole de toaletă gratuite și uscător de păr. 

   

   

 

 

 

 

află mai multe pe 

https://christiantour.ro/programe-senior-voyage 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


