ΣΗΤΕΙΑ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
4 ήμερες
13-16/8/20
1η μέρα:
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το κέντρο του Ηρακλείου για την Ανατολική Κρήτη
και πρώτη μας στάση στο γραφικό, γαλήνιο ψαροχώρι Μόχλος, ανάμεσα στον Άγιο
Νικόλαο και τη Σητεία. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε το καφεδάκι μας και
στην συνέχεια άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Σητεία. Ελεύθερος
χρόνος για βόλτα στην πόλη ή αν επιλέξετε να ανηφορίσετε μέχρι το Ενετικό
Φρούριο Καζάρμα για να θαυμάσετε την υπέροχη πανοραμική θεά της πόλης από
ψηλά. Διανυκτέρευση.
2η μέρα:
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για την ιστορική Μονή Τοπλού. Θα μάθουμε την ιστορία
της και θα θαυμάσουμε σπάνιες εικόνες του 15ου αιώνα. Επόμενη στάση στο πιο
δημοφιλή αξιοθέατο της περιοχής, το μοναδικό φοινικόδασος στην Ευρώπη, το Βάι,
όπου εκεί θα κάνουμε στάση για μπάνιο ή για καφέ. Στη συνέχεια θα κάνουμε στάση
για φαγητό και θα επισκεφτούμε την υπέροχη παραλία της Χιόνας. Το απόγευμα
επιστροφή στη Σητεία. Διανυκτέρευση.
3η μέρα:
Το πρωί θα αφήσουμε τα δωμάτια μας και θα αναχωρήσουμε για την Ιεράπετρα. Στη
διαδρομή θα επισκεφθούμε την Ζάκρο, που βρίσκεται στο νοτιανατολικό άκρο της
Κρήτης. Η κάτω Ζάκρος διαθέτει εκτός από τα ερείπια ενός σημαντικού μινωικού
ανακτόρου και όμορφες παραλίες. Επόμενη στάση ο Ξερόκαμπος, όπου η αγριότητα
του τοπίου έρχεται σε άμεση αντίθεση με την ήρεμη θάλασσα και τις καταγάλανες
παραλίες. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μπάνιο ή για καφέ. Συνεχίζουμε την πορεία
μας για την Ιεράπετρα με σύντομη στάση στην Ετιά. Ένα εγκαταλελειμμένο
Μεσαιωνικό χωριό. Αξίζει μια βόλτα ανάμεσα στα Ενετικά κτίσματα του χωριού και
στις παλιές εκκλησίες του. Τελευταία μας στάση για σήμερα η Μονή του Αγ. Ιωάννη
του Καψά, που είναι κτισμένη σαν φρούριο σε μια απότομη βραχώδη πλαγιά πάνω
από την θάλασσα. Άφιξη στην Ιεράπετρα και διανυκτέρευση.
4η μέρα:
Ελεύθερος χρόνος για μια απολαυστική βόλτα στο ζωηρό κέντρο της Ιεράπετρας,
κατά μήκος της προκυμαίας ή χαθείτε στα ήσυχα γραφικά σοκάκια της παλιάς
πόλης στην Κάτω Μερά. Το «Σπίτι του Ναπολέοντα», όπου σύμφωνα με την
παράδοση διανυκτέρευσε ο μεγάλος άνδρας τον Ιούλιο του 1798 και το τζαμί με την
απέναντι Οθωμανική κρήνη είναι από τα αξιοθέατα που στολίζουν την παλιά πόλη.
Επισκεφθείτε ακόμη την παλιά Οθωμανική Σχολή, στην πλατεία Δημαρχείου, όπου
στεγάζονται ευρήματα της περιοχής από τη μινωική μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή.
Το πιο γνωστό όμως αξιοθέατο της πόλης είναι το ενετικό φρούριο Καλές (13ος αι.,)
που ακόμη προστατεύει το λιμάνι της Ιεράπετρας. Νωρίς το μεσημέρι παίρνουμε τον
δρόμο της επιστροφής για το Ηράκλειο. Θα κάνουμε μια στάση στον Άγιο Νικόλαο
για καφέ ή φαγητό. Το απόγευμα άφιξη στο Ηράκλειο.

Τιμή κατ’ άτομο 180€
Δεχόμαστε κουπόνια ΛΑΕ/ ΟΠΕΚΑ
*Δυνατότητα μονόκλινων και τρίκλινων δωματίων
Περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•

Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3 αστέρων ξενοδοχεία
Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
Αρχηγός- συνοδός γραφείου
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Μετακινήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•

Δημοτικοί φόροι, οι οποίοι καταβάλλονται στο ξενοδοχείο
(1,50€/διανυκτέρευση/ δωμάτιο)
Φαγητά, ποτά και προσωπικά έξοδα
Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

