
 

  

 

                          

 
Megalonissos, czyli Wielka Wyspa – tak Grecy nazywają Kretę, największą spośród tysięcy wysp greckich i piątą co do wielkości  

w basenie Morza Śródziemnego. Nazywają ją największą nie tylko w dosłownym znaczeniu. Pięknem Krety zachwycał się 

najsłynniejszy poeta grecki – Homer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMIN         18.09 – 29.09.2019 r.     
 

ZAKWATEROWANIE: 

Hotel Horizon Beach**** Urokliwie położony na niewielkim wzniesieniu nad turkusowym morzem, z bajecznymi 

widokami aż po horyzont. Niedaleko jest stąd do pełnego życia centrum Stalidy z restauracjami i barami oraz 

rozrywek sąsiedniego Hersonissos. Przytulnie urządzony, ma zadbane pokoje, wygodne dla rodzin z dziećmi. 

Świetna atmosfera wakacyjnego hotelu w greckim stylu spodoba się wszystkim, którzy lubią lokalne klimaty  

i bezpretensjonalność. Ceniony za serwis, chwalony za obsługę, polecany ze względu na spokojną okolicę  

i równocześnie łatwy dostęp do wakacyjnych atrakcji. 

Hotel:    0030/2897023327,, www.horizonbeachstalis.com 

czterogwiazdkowy, zadbany, rozbudowany na przełomie 2006/2007 r., budynek główny i 9 pawilonów, 210 pokoi,  

2 piętra, winda, lobby, całodobowa recepcja, restauracja główna – dania w formie bufetu, kuchnia lokalna  

i międzynarodowa, dostępne foteliki dla dzieci; bar w lobby, snack bar przy basenie; kącik telewizyjny, minimarket; 

taras, ogród, bezpłatny internet bezprzewodowy w lobby; za opłatą: punkt internetowy (ok. 1 EUR/15 min). 

Położenie: 

ok. 1 km od centrum miejscowości STALIDA, bary, restauracje i sklepy ok. 350 m od hotelu, ok. 3 km od 

Hersonissos i Malii; ok. 30 km od lotniska w Heraklionie, ; przystanek autobusowy ok. 150 m od hotelu. 

Plaża: 

dostęp do morza bezpośrednio przy hotelu, zejście schodkami do drewnianego pomostu na skałkach; plaża 

publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza, ok. 500 m od hotelu, przejście ścieżką przy wybrzeżu 

(momentami schodki), parasole i leżaki płatne (ok. 7 EUR/komplet). 

Pokój: 

standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 23 m², zadbany, indywidualnie sterowana klimatyzacja (bezpłatna 

15.06-15.09, w pozostałych terminach płatna ok. 5 EUR/pokój/dzień), łazienka (wanna lub prysznic, wc), lodówka, 

telewizja satelitarna, sejf (płatny: ok. 10 EUR/tydz.);; balkon lub taras (stolik i krzesełka),  

Sport i rozrywka: 

basen, woda mieszana, ok. 180 m², gł. do 1,6 m, basen przy pokojach rodzinnych, woda mieszana, ok. 120 m², gł. 

do 1,6 m, 2 brodziki dla dzieci, przy basenach bezpłatne parasole i leżaki; plac i pokój zabaw dla dzieci; za opłatą: 

sporty wodne na plaży (oferta zewnętrzna). 
 

WYŻYWIENIE 

all inclusive:  

śniadanie (7.30-9.30), obiad (12.30-14.00), kolacja (19.00-21.30) w formie bufetu w restauracji głównej; przekąski 

w snack barze (16.00-17.00); kawa, herbata i ciastka (17.00-18.00); napoje bezalkoholowe i lokalne napoje 

alkoholowe: piwo, wino, ouzo, rakija, brandy w wyznaczonym barze (11.00-22.30); wymagane noszenie opasek all 

inclusive. 

 

 
 

zwiedzanie + wypoczynek 



WYCIECZKI PROGRAMOWE 
 

Plateau Lassithi i Pałac Knossos  

Najlepsza wycieczka dla tych, którzy chcą uzyskać jak najwięcej informacji o Krecie w jeden dzień. 

Zaczniemy naszą wycieczkę od słynnego płaskowyżu Lassithi z wiatrakami i tradycyjnymi wioskami, gdzie życie 
zatrzymało się w miejscu. 

Po drodze odwiedzimy jeden z najsłynniejszych klasztorów na Krecie - Kera Kardiotissa położony w malowniczym 
i cichym miejscu. Tutaj usłyszysz legendę o cudownej ikonie i będziesz podziwiać niezwykłe freski o wielkiej wartości 
artystycznej i historycznej. 

Następny przystanek zrobimy w wiosce Psychro - tradycyjnym centrum ceramiki na Krecie. Lokalni rzemieślnicy 
zachowują i przekazują swoją wiedzę i umiejętności z pokolenia na pokolenie przez wiele stuleci. Tutaj zobaczysz, 
jak stworzyć piękną grecką amforę, a jeśli chcesz, możesz ją wykonać samodzielnie. Tutaj również odwiedzimy 
tajemniczą grotę Dictean Cav e, uważaną za miejsce narodzin głównego olimpijskiego boga Zeusa. 

Odwiedzimy  także wioskę Dzermiado , która charakteryzuje się naturalnym pięknem, zapierającymi dech w 
piersiach widokami i tradycyjną architekturą. Tutaj możesz robić zdjęcia pięknych krajobrazów, zjeść lunch lub po 
prostu zrelaksować się w jednej z licznych tawern w tym regionie. 

Opuszczając płaskowyż Lassithi udamy się do głównej atrakcji wyspy - Pałacu w Knossos, który zaliczany jest do 
największych odkryć archeologicznych i niewątpliwie jest numerem jeden na liście miejsc wartych zobaczenia. 
Knossos był stolicą minojskiej Krety, a Pałac ośrodkiem administracyjnym całej wyspy. Nasz przewodnik cofnie się 
z Państwem do czasów króla Minosa i zapozna z fascynującymi legendami związanymi z tym miejscem. Według 
greckiej mitologii to właśnie pod Wielkim Pałacem w Knossos znajdował się słynny labirynt zamieszkały przez pół 
byka, pół człowieka Minotaura. 

 

Spinalonga – Elounda – Agios Nikolaos 

Spędzimy niezapomniany dzień w jednej z najpiękniejszych części Krety podczas którego będziemy się cieszyć  
wycieczką łodzią wzdłuż malowniczej zatoki Mirabello , odwiedzimy fascynującą, miniaturową wyspę Spinalonga,. 

Jadąc na wschód wyspy, przejedziemy przez wąwóz św. Jerzego i skręcimy na północ, docierając do jednego z 
najbardziej popularnych i luksusowych kurortów na Krecie - Elounda . 

Tam przesiądziemy się na łódź i popłyniemy na wyspę Spinalonga , po której oprowadzi nas przewodnik, 
przybliżając wszystkim wielowiekową historię i kulturę wyspy. 

Kończąc spacer po fortecy, kontynuujemy naszą podróż statkiem do zatoki Kolokitha . Tutaj będziemy mieć czas, 
aby popływać w krystalicznie czystej wodzie i zjeść pyszne specjały z grilla. 

Po powrocie do Eloundy, ponownie wsiadamy do autobusu i udajemy się do malowniczego miasteczka Agios 
Nikolaos . Spacer wzdłuż promenady i relaks w jednej z kawiarni położonych wokół słynnego jeziora bez dna, będzie 
idealnym zakończeniem tego pięknego dnia. 

 

Chania – Kournas – Rethymnon  

Naszym pierwszym przystankiem będzie Chania , najbardziej zachwycające miasto Krety i jej dawna stolica. Miasto 
podzielone jest na dwie części: Stare Miasto, wspaniały port i Nowe Miasto, poza fortyfikacjami weneckimi. Stare 
Miasto jest jednym z najpiękniejszych miast na Morzu Śródziemnym i nosi nazwę "Wenecja Wschodu". Tutaj mamy 
mnóstwo czasu, aby spacerować po wąskich uliczkach, odwiedzić słynny targ Agora, na którym mieszczą się 
tradycyjne małe sklepiki i tawerny, i wypić kawę w jednej z lokalnych kawiarni. 

Opuszczając Chania kierujemy się do jeziora Kournas, jedynego słodkowodnego jeziora na wyspie, położonego w 
malowniczym i cichym miejscu otoczonym wysokimi zielonymi wzgórzami. Można tu pływać i opalać się, pływać 
katamaranem, odkrywać jezioro i jego mieszkańców, iść na spacer lub zjeść lunch w jednej z lokalnych tawern 
słynących z wyśmienitej kuchni kreteńskiej. 

W drodze powrotnej zatrzymujemy się w Rethimno , trzecim co do wielkości mieście na Krecie, gdzie w niezwykle 
interesujący sposób współistnieją zabytki epok archeologicznych, osmańskich i weneckich. Spacerując po alejkach 
starego miasta, zobaczymy tureckie minarety i fortece weneckie. Będzie też czas na wypicie kawy we wspaniałym 
porcie. 

 

 
 
 



 
Fakultatywnie, dla chętnych 
 

Wieczór kreteński – koszt: …… eur /os 

Niezwykłe spotkanie z folklorem wyspy w tawernie, w malowniczej górskiej wiosce Kato Karouzano, położonej w 
przepięknym miejscu, w drodze na płaskowyż Lassithi. Docierając do starożytnej wioski, mamy szansę przejść jej 
ulicami, podziwiając tradycyjny koloryt okolicy, który wydaje się pozostawać nietknięty przez czas . 

O zmroku będziemy cieszyć się tradycyjną ucztą, skosztować pysznych potraw z serem, miodem, oliwą z oliwek, 
mięsem i wszystkimi innymi produktami z kreteńskiej ziemi, poddać się działaniu wina i raki z okolicy, posłuchaj 
dźwięku kreteńskiej "liry" i rozkoszując się oglądaniem tancerzy, ubranymi w tradycyjne stroje i wykonujących 
kreteńskie i greckie tańce ludowe. Pod koniec nocy możemy również dołączyć do tancerzy, którzy nauczą nas 
podstawowych kroków, abyśmy mogli także tańczyć jak nowoczesny Zorbas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CENA ZAWIERA:  

- przelot samolotem Poznań  – Heraklion – Poznań,    

- obowiązkowe opłaty lotniskowe,  obowiązkową dopłatę transportową, 

- transfery lotnisko – hotel – lotnisko komfortowym autokarem,    

- zakwaterowanie: 11 noclegów w **** hotelu HORIZON BEACH, pokoje 2 osobowe standard,  

- wyżywienie: formuła „all inclusive” (AI) zgodnie z ofertą i opisem wyżej,  

- opiekę pilota podczas całej wycieczki, 

- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

- ubezpieczenie KL i NW,  
 

CENA NIE ZAWIERA: 

- obligatoryjnej opłaty za pakiet 3 wycieczek programowych wraz z biletami wstępu -  ……. eur/os. 

- obligatoryjnej opłaty miejscowej (podatek turystyczny) – 3 eur / za pokój / za dzień  

Razem: …….. eur,/ os. 

- wycieczki fakultatywnej na wieczór kreteński (dla chętnych) – koszt …….. eur / os. 

 

INFORMACJE DOT. BAGAŻU 
 

Bagaż główny / rejestrowany: 

Waga: do 23 kg 

Wymiary: długość 1 boku maks. 150 cm, suma trzech wymiarów maks. 250 cm  

Kumulacja bagażu (jeden bagaż dla 2 osób): brak możliwości  

 

Bagaż podręczny: 

Waga: do 8 kg 

Wymiary: 56 x 45 x 25 cm 

 

 

Biuro Podróży SKIPPER 61-806 Poznań, ul. Św. Marcin 29/4 tel. 61 661 33 34 tel./fax. 61 851 95 93 


