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Vols de la companyia Aegean, classe turista. Esta-
da a hotels de 4**** a Iràklio i Canea. Pensió com-
pleta durant tot el viatge. Servei de maleters als 
hotels. Guia acompanyant d’Eurovacances durant 
tot el viatge. Visita de Cnossos. Visita d’Iràklio amb 
entrada al Museu Arqueològic. Visita de Malia. Vi-
sita de Gournia. Visita de Spinalonga. Visita d’Hà-
gios Nikólaos. Visita de Gortys. Visita de Festos. 
Visita de Matala. Visita d’Arkadi. Visita d’Armenoi. 
Visita de Rethymnon. Visita de Canea amb entrada 
al Museu Marítim i el Museu Arqueològic. Visita del 
Monestir de Chrissopigi. Visita d’Hagia Triáda. Vi-
sita d’Akrotiri. Vista panoràmica de les gorgues de 
Samaria. Assegurança d’assistència en viatge amb 
la companyia ERGO Seguros de viaje.

Què inclou Mapa

Europa

1. Molins de vent

2.365 
€

390 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble 

06
Data de sortida

abril

L’illa del Minotaure

1. Iràklio  2. Cnossos  3. Spinalonga
4. Hàgios Nikólaos  5. Matala  6. Arkadi

7. Rethymnon  8. Canea  9. Akrotiri  10. Omalos
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112. Arkadi  3. Cnossos  4. Gortyn  5. Matala  6.  Samaria  7. St. Nikolaos 
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1r Dia. Volem a Iràklio.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida 
del vol a Atenes, on connectarem amb el vol a 
Iràklio. Després d’aterrar ens instal.larem a l’ho-
tel on ens allotjarem les properes quatre nits.

2n Dia. Iràklio - Cnossos - Iràklio.
Esmorzarem a l’hotel i després anirem a 
conèixer el jaciment arqueològic de Cnossos, el 
més gran dels antics palaus minoics. Acabada 
la visita retornarem a Iràklio per visitar el Mu-
seu Arqueològic. Dinarem i a la tarda farem una 
passejada guiada pel centre històric d’Iràklio. 
Fundada com a port de Cnossos i fortificada 
pels genovesos, la ciutat jugaria un paper molt 
important durant la Segona Guerra Mundial.

3r Dia. Iràklio - Malia - Gournia - Spinalon-
ga - Hàgios Nikólaos - Iràklio.
Començarem el dia visitant el jaciment minoic 
de Malia. A continuació anirem a conèixer l’an-
tiga ciutat minoica de Gurnia. Acabarem el matí 
a Spinalonga, una petita localitat dominada per 
un castell venecià. Dinarem en ruta i a la tarda 
arribarem a Hàgios Nikólaos, coneguda com la 

Saint Tropez de Creta. Farem una passejada 
per conèixer el lloc i retornarem a Iràklio.

4t Dia. Iràklio - Gortina - Festos - Matala - 
Iràklio.
Després d’esmorzar visitarem les restes ar-
queològiques de Gortina. A continuació anirem 
al jaciment arqueològic de Festos, la ciutat més 
important de la costa sud durant l’època mi-
noica. Dinarem i a la tarda visitarem el poble de 
pescadors de Matala, famós per les antigues 
coves habitades del voltant del poble. Acabada 
la visita retornarem el nostre hotel d’Iràklio.

5è Dia. Iràklio - Arkadi - Armenoi - Re-
thymnon - Canea.
Començarem el matí  al monestir d’Arkadi. Aca-
bada la visita, anirem a conèixer la necròpolis 
minoica d’Armenoi. Dinarem i a la tarda arri-
barem a Rethymnon. Fundada durant l’època 
minoica i habitada de manera continua durant 
milers d’anys, Rethymnon destaca pel seu in-
teressant centre històric d’època veneciana. 
Continuarem cap a Canea, a la costa nord-
oest, on ens allotjarem les properes tres nits.

6è Dia. Canea. 
Avui dedicarem el dia a conèixer la ciutat de 
Canea. Durant el recorregut visitarem el Museu 
Marítim i el Museu Arqueològic i veurem el far, el 
mercat municipal, la Mesquita dels Geníssars, 
la Sinagoga Etz Hayyim i les muralles venecia-
nes. Dinarem durant les visites i a la tarda gau-
direm de temps lliure per passejar per Canea. 

7è Dia. Canea - Chrissopigi - Hagia Triáda - 
Akrotiri - Omalos - Canea.
Començarem el matí al Monestir de Chrisso-
pigi. Acabada la visita ens dirigirem al jaciment 
minoic d’Hagia Triáda. Acabarem el matí al turó 
d’Akrotiri, on hi ha enterrat Eleftherios Venize-
los, un dels polítics més importants de Grècia. 
Dinarem en ruta i a la tarda arribarem a Omalos. 
Farem una parada per gaudir de les espectacu-
lars vistes de les gorgues de Samaria i després 
retornarem a Canea. 

8è Dia. Canea - Barcelona.
Després d’esmorzar ens traslladarem a l’aero-
port de Canea per agafar el vol a Atenes, on 
connectarem amb el vol a Barcelona. 
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