
Insula Creta – "între Europa şi Africa"
Palatul Knossos – Insula Santorini – Spinalonga – locul nasterii lui Zeus – Agios Nikolaos
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295 € /pers/sejur

D A T E  D E  P L E C A R E
 19.04, 26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 

24.05

T A R I F U L  I N C L U D E  
 Transport avion Bucuresti – Heraklion

– Bucuresti
 7 nopţi cazare la hotel de 3*
 All inclusive
 Transfer aeroport-hotel-aeroport
 Asistenta turística *

*Asistenta turistica este asigurata de
reprezentantii  din  destinatie  si
include  preluarea,  insotirea  si
conducerea turistilor de la punctul de
sosire spre locul  de cazare sau spre
vizitarea  unui  obiectiv  turistic.
Precum  si  suport  la  destinatie,  pe
durata  sejurului,  fiind  in  legatura
directa cu organizatorul.

 O  excursie  optionala inclusa
(Lassithi)

T A R I F U L  N U  I N C L U D E
 Taxele de aeroport 95 

euro/persoana
 Asigurarea medicala de calatorie si 

asigurarea storno
 Intrarile la obiectivele turistice, alte 

taxe si cheltuieli personale.

Creta este cea mai mare insula din Grecia si  a cincea ca marime din Mediterana
(dupa Sicilia, Sardinia, Cipru si Corsica). Masoara 250 km de la un capat la celalalt,
iar in punctul cel mai ingust doar 12 km. In Creta vei gasi munti inalti, cel mai lung
defileu din Europa, sute de plaje si unul  dintre cele mai importante situri antice din
intreaga Grecie:  Knossos.  Creta  este  insula  lui  Zorba Grecul  si  a  creatorului  sau,
romancierul Nikos Kazantzakis. Este asezata chiar mai la sud decat unele locuri din
Africa de Nord. 
Heraklion,  al cincilea oras ca marime din Grecia, are multe de oferit. Oamenii au
locuit in Heraklion inca din epoca neolitica, apoi orasul a inflorit in chip de port al
centrului minoic Knossos. Venetienii l-au cucerit si au facut din el capitala lor pentru
intreaga Egee, si au construit un fort pentru protectia portului.  Heraklion se mai
lauda si  cu Muzeul  de  Arheologie  in  care  se afla unele dintre cele  mai  renumite
obiecte antice din lume. Vestigiile vastului Palat Regal minoic de la Knossos, aflate
la 5 km de Heraklion, constituie principala atractie turistica a Cretei. Acest palat a
fost construit la o scara enorma, avand aproximativ 1.300 de camere si se estimeaza
ca,  in zilele  sale de maxima glorie  de la  apogeul  civilizatiei  minoice,  aici  locuiau
aproximativ 12.000 de oameni.
Portul Agios Nikolaos, un important centru administrativ, cultural si de comunicatii
– este una dintre cele mai dezvoltate zone turistice din Creta si chiar din intreaga
Grecie. Orasul, asezat in Golful Mirabello, se poate lauda nu doar cu unul, ci cu doua
porturi: un incantator port pescaresc si, situat chiar in oras, un port interior asezat
pe malul unui lac. Marginit de cafenele in aer liber, se spune ca acesta ar fi lacul in
care facea baie zeita Atena.

Atracții

Nu pierde in Creta:
- Vechile orase Chania si Rethymnon, care si-au pastrat farmecul traditional. 
- Knossos Palace, cel mai celebru dintre palatele minoice, construit in cca 1900 i.Hr.
- Grota Diktiana. Conform legendei, Rhea l-a nascut pe Zeus in aceasta grota.
- Exploreaza Cheile Samariei, cel mai lung defileu din Europa si care ofera cel mai
spectaculos peisaj din Creta.
- Testeaza-ti abilitatile intr-unul dintre variatele sporturi pe apa ale insulei: scuba-
diving, water-skiing, banana rides etc.
- Comanda peste sau fructe de mare proaspete, simplu preparate la o taverna de pe
malul marii.
- Delecteaza-te cu loukoumades, desert intalnit numai in Creta. 
- Gusta tsikoudhia, bautura alcoolica tare traditional cretana.
- Incearca viata de noapte din Hersonissos, Malia, Agios Nikolaos, Elounda.
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SENIOR VOYAGE este conceptul grație 
căruia cetățenii europeni de peste 55 ani 
(și nu numai) pot beneficia de un program 
complet pentru a-și petrece vacanța în 
cele mai variate destinații turistice, în 
perioada sezonului turistic redus 
octombrie-mai.
Ai intrat în Senior Voyage Club? 
Nemaipomenit! Înseamnă că poți pleca 
într-o vacanță premium la prețuri 
incredibil de mici. 
Vei avea ocazia să vizitezi Spania și să 
împărtășești experiența ta cu alți seniori 
din toate colțurile Europei. Pentru ca totul 
sa fie ușor și accesibil, grupul de companii 
care activează sub umbrela Memento 
Holidays subvenționează și negociază 
costurile călătoriei, făcând produsul Senior
Voyage unic pe piața din Europa.
Această inițiativă se încadrează în sfera așa
numitului turism social, oferind ocazia 
tuturor să descopere lumea. Modul de 
obținere al  SENIOR VOYAGE CLUB CARD, 
precum și regulamentul după care acesta 
funcționează este disponibil la adresa 
www.seniorvoyage.eu.
SENIOR VOYAGE CLUB CARD se acorda 
contra cost (25 euro/card) pentru a putea 
beneficia de avantajele cardului. 

B I N E  D E  Ș T I U T
 Avansul la înscriere este de minim 100 

€/persoana, diferenta cu 21 zile inainte 
de plecare

 NU se accepta partaj
 ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii

care întârzie la îmbarcare.

Excursii gratuite:

 Platoul Lasithi si locul nasterii lui Zeus
Vizitam unul  dintre  cele  mai  importante  locuri  din  Creta,  pestera  Dikteon.  Se
spune ca acesta este locul in care zeita Rhea l-a nascut pe Zeus. Pentru a ajunge la
pestera este  nevoie sa urcam mai  multe  trepte,  pe  o  poteca care  serpuieste  o
padure de stejari. Cei care considera drumul greoi pot inchiria un magar. Vizitam
si platoul Lasithi, locul unde este situata pestera, este acoperit cu peste 10.000 de
mori de vant cu panze albe, oferind o panorama spectaculoasa. 

Nu ratati excursiile optionale:

 Palatul Knossos
Excursie  in  care  vei  descoperi  impresionanta  civilizatie  Minoica.  Vei  face  o
incursiune in istorie vizitand ruinele Palatului Regelui Minos din Knossos. Dupa
amiaza se petrece in Heraklion, capitala Cretei, unde ai ocazia de a face shopping
si de a vizita orasul. Imagineaza-ti  sa fii  in Paris si sa nu vizitezi Turnul Eiffel.
Similar este sa fii in Creta si sa nu vizitezi Knossos.

 Insula Spinalonga
Dupa o placuta calatorie cu autocarul pana in satul de pescari Elounda, imbarcare
intr-o  mini  croaziera  spre  insula  Spinalonga.  Dovada  ocupatiei  venetiene  o
constituie fortareata care imprejmuieste satul astazi abandonat. Drumul continua
catre  insula  Kolokytha,  unde  te  vei  desfata  in  apele  de  cristal  ale  golfului
Mirabello si poti participa la un barbeque. Pe drumul de intoarcere vom face o
scurta pauza de cafea in faimosul oras Agios Nikolaos.

 Seara cretana
Petrece o seara in stil cretan, in satul traditional Karouzanos, unde vei degusta
specialitati din bucataria greceasa, iar vinul va fi la discretie. Si pentru ca seara sa
fie completa, vei asista la un spectacol de muzica si dansuri grecesti, pe care vei
avea ocazia sa le exersezi.

 Insula Santorini
Santorini,  frumoasa  insula  din  sudul  arhipelagului,  cunoscuta  datorita
fenicienilor, a vulcanului care a erupt in secolul al XV lea i.Hr., cunoscuta ca fiind
ultimul loc in care a trait Homer, este o excursie pe care nu trebuie sa o pierzi. In
pret  sunt  incluse  doua  mese  pe  vasul  de  croaziera.  In  Santorini  se  face  turul
insulei, oprind in orasele Oia si Fira, capitala insulei.

http://www.seniorvoyage.eu/
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Hotelul este înconjurat de verdeaţă şi oferă o vedere panoramică incredibilă asupra
apelor golfului Aghia Pelagia. Combinând peisajul montan cu vederi la mare care taie
respirația,  este  ideal  pentru  familile  și  cuplurile  romantice  care  îndrăgesc  o
atmosferă liniștita și relaxantă.
 Localizare
Panorama Village este situat în stațiunea Agia Pelagia, iar stația de autobuz se află la
50 m de hotel. Hotelul a fost construit în anul 1983, iar ultima renovare a avut loc în
2015. Aeroportul de află la 20 km de hotel.
 Facilitățile hotelului
Hotelul pune la dispoziția turiștilor recepţie,  salon TV, lounge, mini-market,  snack
bar,  restaurant,  piscină  exterioară,  şezlonguri  şi  umbreleluţe,  pool  bar,  piscină,
biliard, tenis de masă, darts, wifi contra cost.
 Facilitățile camerelor
Camerele  dispun  de  televizor  cu  satelit,  telefon,  frigider,  balcon  sau  terasă,  grup
sanitar cu duș, aer condiţionat, seif (contra cost).
 Facilități pentru copii
Pentru cei mici, hotelul oferă loc de joacă si secțiune în piscina exterioară.
 Plaja 
Plaja publică cu nisip din Aghia Pelagia este situată la 800 m de hotel. Hotelul oferă
shuttle bus gratuit până la plajă. Tariful pentru 2 șezlonguri și 1 umbreluță este de 8
euro/zi.Categoria hotelurilor si a mijloacelor

de transport este cea oficiala pentru
tara  vizitata.  Autoritatile  locale  isi
rezerva dreptul  de a refuza intrarea
pe  teritoriul  statului  a  oricarei
persoane care nu prezinta suficienta
incredere.  Agentia organizatoare  nu
poate fi facuta raspunzatoare pentru
astfel de situatii ce nu pot fi depistate
anterior  plecarii.  Turistul  isi  asuma
riscurile de a-i fi refuzata intrarea si
de  aceea  este  obligat  sa  informeze
agentia  asupra  oricarui  incident
petrecut  in  afara  granitelor
Romaniei,  precum si  asupra  oricarei
tangente  pe  care  o  are  cu  statul
vizitat. 

N O T A
 Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară:

să  călătorească cu  cel  puţin  un adult  însoţitor;  să  aibă asupra lor  acordul  ambilor
părinţi  (sau  al  părintelui  care  nu-i  însoţeşte)  legalizat  la  notariat;  adultul  care-i
însoţeşte, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinţi,  trebuie să aibă cazier
judiciar pe care să-l prezinte la frontieră).

 Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia; problemele legate de
amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de
ghidul local.

 Pentru  anumite  facilitati  din  hotel  sau  din  camera,  hotelierul  poate  solicita  taxe
suplimentare  (minibar/frigider,  seif  etc.);  in  momentul  sosirii  la  hotel,  solicitati
receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.

 Compania aeriană îşi rezervă dreptul de a modifica orarul de zbor.
 Agentia nu  se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc  singure
 Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 ore inainte de plecare. Limita de bagaj admisa pentru

bagajul de cala este de 20 Kg/ pasager si pentru bagajul de mana este de 10 Kg/ pasager.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.

Hotel Panorama Village 3*  - all inclusive

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

 NU se accepta partaj
 Reducere a 3-a persoană: 15 euro;
 Copil 0-1.99 ani GRATUIT;  Primul 

copil 2-13.99 ani plateste 140 € 
transportul + taxe aeroport 

O B S E R V A Ț I I  
 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă.


