Sol og varme på Kreta
- unik natur, levende kultur
Kreta er den største greske øya og den femte største i Middelhavet. I mai 1941 ble
Kreta invadert av tyske fallskjerm styrker. Tyskerne mistet 6500 mann mens de
allierte mistet mer enn 15 000. Tyskerne hadde regnet med å bli mottatt som befriere
av den greske lokalbefolkningen, noe som ikke var tilfellet. Lokalbefolkningen svarte
med partisanbevegelser, og generell motstand imot tyskerne, som igjen utførte
grusomme represalier mot sivilbefolkningen. Spinalonga var det eneste stedet på
Kreta som ikke ble rammet av krigen. Spinalonga var et isolert samfunn hvor de
spedalske skapte sitt eget samfunn med kirker, skole, kafèer butikker, sykehus og
kirkegårder. De bygde sine egne boliger i det som var opprinnelig et Venetiansk fort
fra 1500-tallet. I dag står steinhusene tomme, og tak og vinduslemmer er tært bort av
vær og vind. Men det er altså ikke mer enn 57 år siden Spinalonga var en levende
koloni for spedalske fra hele Hellas.
Dag 1. Hjemsted – Chania
Fremmøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst Chania blir vi møtt av vår lokalbuss som
transportere oss til vårt sentralt beliggende hotell. Middagsservering på hotellet.
Dag 2. Dagen er din
I dag slapper vi av og nyter solen. Det er muligheter for både shopping, sol og
avslapping. Middagsservering på hotellet.
Dag 3. Utflukt til Elafonissi
Etter frokost setter vi kursen mot
Elafonissi. Elafonissi er en paradisstrand
og halvøy på sørsiden av Kreta. Den
finkornede stranden farges rosa av
millioner av koraller og skjell. Dette gir
hele området et preg av en tropisk
øyverden. Her kan du sole deg, bade og
nyte den vakre utsikten. Etter en herlig
stund på Elafonissistranden reiser vi
tilbake til Chania. Middagsservering på
hotellet.
Dag 4. Chania med Gresk aften
I dag blir det tid til egen disposisjon i denne flotte Greske byen. Mange mener at
Chania må være den vakreste havnebyen i Hellas. Her flyr svalene høyt på den
knallblå himmelen over halvsirkelen av venetianske hus som om kranser den
biledskjønne gamle havnen. Bar – og restaurant bordene ligger på rekke og rad
langs bryggene. Bakenfor havnen snor trange bilfrie shoppinggater seg gjennom den
stemningsfulle gamlebyen. På begge sider av byen trekker sandstrendene seg langs
kysten. I kveld blir det en spesiell aften på en Gresk restaurant.

Dag 5. Chania– Heraklion – Agios Nicolaos
Videre mot Agios Nicolaos.
Underveis kjører vi forbi
hovedstaden, Heraklion med en
stopp. Den tidligere havnebyen og
det arkeologiske funnstedet Knossos
ligger like utenfor dagens Heraklion.
Knossos har vært bebodd siden
steinalderen. De eldste funnene fra
bosetninger er datert til år 7000 f.kr.
Ved ankomst Agios Nicolaos sjekker
vi inn på vårt hotell som blir vår base
i 3 netter. Middagsservering på hotellet.
Dag 6. Spinalonga
I dag skal vi besøke Spinalonga. I 1903 bestemte den greske stat at alle landets
spedalske skulle flyttes til denne øya for resten av sitt liv. I løpet av 54 år ble 730
syke mennesker fraktet dit hvorav 36 ble født der ute. Spedbarna ble sendt til
fastlandet for sjekk og de friske ble etterlatt til familie eller fosterhjem. De som hadde
blitt smittet ble fraktet tilbake til foreldrene sine. De spedalske følte seg selvsagt
utstøtt, likevel fikk nok mange det bedre enn hva de hadde fra før. Mange levde i
isolerte huler. På Spinalonga skapte de sitt eget liv med likesinnede.
Dag 7. Agios Nicolaos
Nyt dagen i Agios Nicolaos, også kalt
”Kretas hjerte” og ”Den mest trendy
byen på øya”. Bysentrumet ligger i
fiskerhavna og rundt den bunnløse
innsjøen som sies å strekke seg helt til
vulkanøya Santorini. Ved torget ligger
butikkgatene med barer, kafèer og
restauranter. Her samles man for å
handle, spise, møtes og nyte den lune
kveldsduften. Middagsservering på
hotellet.
Dag 8. Agios Nicolaos – Hjemsted
Etter frokost setter vi kursen tilbake til Chania flyplass med ankomst Norge utpå
ettermiddagen.

REISEFAKTA:
8 dagers tur
Avreisedato: 03.09
Pris pr. person: Kr. 11.995.Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Chania tur og retur inkludert skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 4 Hotellovernattinger, sentralt hotell i Chania inkludert 3 middager, 4 frokoster
 3 Hotellovernattinger, sentralt hotell i Agios Nicolaos inkludert 3 middager, 3
frokoster
 Utflukter med lokalguide ifølge program
 Gresk aften
 1 lunsj
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr. 2.380.Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

