


Primo Tours byder dig hjerteligt velkommen til
Kreta.

På de følgene sider vil du bl.a. kunne finde en masse praktiske informationer, samt gode råd om restauranter, shopping og
aktivitetsmuligheder på Kreta.

Denne samling af information kan give dig et indblik i, hvordan man begår sig på Kreta og kan være en inspiration til, hvad
du kan opleve på din ferie. I infomappen på hotellet vil du desuden finde yderligere information omkring dit hotel, udflugter
og hjemrejsetidspunkter.

Vi fra Primo Tours ønsker dig en rigtig go' ferie!
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Vores destinationer Kreta
Lær området bedre at kende

Chania

Chania er hovedbyen i en af de 4 regioner på Kreta. Byen er delt op i to, en gammel og en ny bydel. Den gamle bydel er af mange kaldt for
det græske Venedig. Her har den venetianske tidsperiode sat sit præg, og det er også her, at man finder alle de gode restauranter og caféer. Et
godt tip er at gå på opdagelse i de små, snoede gader bag ved havnepromenaden, for at udforske det lokale køkken. Den nye bydel har både
banker, kontorer og butikker. I sommerperioden er denne by besøgt af mange turister, men også i vinterhalvåret er der liv. I Chania findes en
masse attraktioner, bl.a. museer og den tyrkiske moské, der i dag bruges til kunstudstilling.

Platanias

Platanias, som ligger ca. 12 km. vest for Chania, er et hyggeligt feriested, som er placeret langs med vandet og du er derfor altid tæt på  den
nærmeste strand. Dette betyder selvfølgelig også, at byen byder på en masse vandsportsaktiviteter. Her finder du også supermarkeder,
souvenirbutikker og hyggelige restauranter, langs den store hovedvej i Platanias.

Agia Marina

Den lille hyggelige ferieby, Agia Marina, er placeret imellem Platanias og Kato Stalos, kun 9 km fra Chania. Agia Marina er en stille og rolig
by, med en hyggelig atmosfære og flere autentiske restauranter. Byen ligger lige ud til kysten og byder på nogle fine strande.

Kato Stalos

Den mindre ferieby, Kato Stalos, ligger blot 8 km fra Chania. Her finder du en rolig atmosfære samt hyggelige tavernaer og restauranter.
Her kan du med ro nyde din ferie tæt på stranden og stilheden, omgivet af de gamle olivenlunde.
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Vores rejseledere
Hos Primo Tours på Kreta møder du vores hold af danske rejseledere. De er der for at sørge for, at du får en fantastisk og uforglemmelig
ferie.

Vores rejseledere kigger dagligt forbi, og i infomappen på hotellet kan du se deres præcise træffetider.

Der er masser at opleve på skønne Kreta, og derfor kan du se frem til et spændende udflugtsprogram, hvor der vil være noget for enhver
smag. Du kan finde udflugtsprogrammet her, men det aktuelle udflugtsprogram vil også være at finde i infomappen på hotellet. På disse
udflugter vil der altid være en af dine danske rejseledere med.

På træffetiderne kan du komme, hvis du vil tilmelde dig en af vores udflugter, hvis du skulle have nogle spørgsmål til noget eller hvis du
skulle få lyst til at komme og få en lille hyggesnak med din rejseleder. Det er også muligt at bestille udflugter direkte igennem vores app.

Skulle du under ferien få behov for hjælp, kan du døgnet rundt ringe til servicetelefonen og komme i direkte kontakt med dine rejseledere.

http://primotours.dk/rejsemal/kreta/udflugter
http://primotours.dk/om-os/primo-tours-app
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Det græske køkken på Kreta
At spise ude er ikke bare et måltid mad. Det er en begivenhed, hvor man fordyber sig i hinandens selskab og selvfølgelig maden, samt
drikke. For beboerne på Kreta er mad en vigtig nydelse, og for vores gæster er det ofte nogle af de bedste minder fra ferien.

I Grækenland starter man typisk med en masse forretter af bl.a. brød, tzatziki, saganaki, grøntsager og forskellige salater. Her er det
traditionen, at man deler. På den måde kan man smage lidt på det hele og bruge god tid på at nyde måltidet. Samtidig drikker man god vin
eller øl til maden, hvor især øllen Mythos er en græsk klassiker.

Efter forretterne bestilles ofte lidt større og tungere retter som kød eller fisk. Der findes også mange gode vegetarretter i det græske køkken.

Efter maden slutter man oftest af med lidt frugt eller yoghurt med honning.

Din mad-ordbog til de græske retter

Forretter:

Tzatziki: Græsk yoghurt med revet agurk og hvidløg

Keftedes: Frikadeller af lammekød

Dolmades: Vinblade fyldt med ris og oksekød

Taramo salat: Most kartoffel med fiskerogn, brød, løg og olivenolie

Græsk salat: En salat bestående af tomat, agurk, løg, feta og oliven

Saganaki: Kan være mange forskellige slags oste, som er tilberedt efter egnens opskrifter. Oftest er det dog grillet eller friturestegt gedeost 

Hovedretter:

Moussaka: En form for lasagne med aubergine, kartoffel og lammekød

Souvlaki: Grillspyd bestående af lamme-, svine-, eller kyllingekød

Stifado: Gryderet der oprindeligt laves med lammekød, men ofte bruges der i dag oksekød Kalamari: Blæksprutte Desserter: Baklava: Fede
kager af filodej med mandler og honning

Desserter:

Baklava: Fede kager af filodej med mandler og honning

Se aktuelle rejser til Kreta her. 

http://primotours.dk/rejsemal/kreta
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Gode spisesteder på Kreta
Vores anbefalinger til din næste græske aften

Vanillia

Ude i den vestlige ende af Platanias finder du en hyggelig restaurant med terrasse ud til hovedgaden. Her kan du få lækre græske
specialiteter, mens du sidder og nyder synet af bylivet i Platanias. De laver mad af friske råvarer og har mange års erfaring. Smag deres gode
moussaka fra det græske køkken, som giver dig en forståelse for kærligheden til græsk mad.

Pelagos

I den gamle venetianske havn i Chania ligger restauranten Pelagos med udsigt til det gamle fyrtårn. På Pelagos vil du finde en masse
traditionelle græske samt kretensiske opskrifter. Dette betyder også at alle råvare er friske og tilberedt med lokal olivenolie. Dette gør
Pelagos til et meget hyggeligt sted at spise, hvis man samtidigt ønsker at føle den græske kultur helt tæt på.

Muses

Muses ligger ved den gamle venetianske havn i Chania, og er herved placeret i fantastisk hyggelige omgivelser. Dette gør stedet ideelt, hvis
man i løbet af dagen har lyst til et lidt let måltid mad eller bare en kølig forfriskning.
Maden, der bliver serveret på Muses, er meget internationalt-inspireret, men stadig med rødder i det græske. Dette gør at der på spisekortet
vil være noget for enhver smag.

Dos Amigos

Midt på Platanias square ligger denne mexikansk-inspirerede restaurant på første sal. Maden adskiller sig meget fra det, der normalt kan fås
på Kreta. Her vil det, for dig der godt kan lide stærk mad, være muligt at få en masse mexikanske retter. Det er dog også muligt at bestille
internationalt-inspireret mad.

Angelous

Angelous ligger på en sidegade til den store gade Halidon. Angelous er et utroligt flot sted, hvor man i skønne omgivelser kan nyde noget
rigtigt lækkert mad. Ejeren af denne restaurant er dansk, og har startet restauranten i den ånd at den skulle være anderledes end de andre
restauranter i området. Dette har gjort restauranten til en meget eksklusiv restaurant med lækre og flotte anretninger.
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Græske specialiteter
Din mad-ordbog til de græske retter

Forretter:

Tzatziki: Græsk yoghurt med revet agurk og hvidløg
Keftedes: Frikadeller af lammekød
Dolmades: Vinblade fyldt med ris og oksekød
Taramo salat: Most kartoffel med fiskerogn, brød, løg og olivenolie
Græsk salat: En salat bestående af tomat, agurk, løg, feta og oliven
Saganaki: Kan være mange forskellige slags oste, som er tilberedt efter egnens opskrifter. Oftest er det dog grillet eller friturestegt gedeost

Hovedretter:

Moussaka: En form for lasagne med aubergine, kartoffel og lammekød 
Souvlaki: Grillspyd bestående af lamme-, svine-, eller kyllingekød 
Stifado: Gryderet der oprindeligt laves med lammekød, men ofte bruges der i dag oksekød
Kalamari: Blæksprutte

Desserter:

Baklava: Fede kager af filodej med mandler og honning
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Gå i byen
Barer & diskoteker på Kreta

Chania

Barerne og diskotekerne i Chania ligger alle i den venetianske havn, eller langs hovedgaden Skalidi. Blandt dem kan nævnes den
skandinaviske bar Klik og baren Point, der begge er placeret tæt ved springvandet i havnen.

Platanias og Agia Marina

Langs den store vej Kissamou, der kører gennem alle de små feriebyer vest for Chania, ligger utrolig mange barer og diskoteker. Men især
feriebyen Platanias har et livligt natteliv, hvor mange diskoteker og barer ligger i nærheden og omkring Platanias square. Der kan nævnes
Plus bar i Platanias, som er en sportsbar, altid med mange mennesker. Derudover den store bar og diskotek Utopia, som også ligger i
Platanias.

Beachclubs

Chania

Ønsker du at sidde på stranden i Chania og nyde en kold drink om aftenen? Så er det bedste sted at gå til Nea Hora. Det er i den nye del af
Chania og er et strandstykke, der kan tilbyde lidt forskellige beachclubs.

Platanias og Agia Marina

Langs hele stranden kommer den ene beachclub efter den anden. Nogle er svære at kende fra hinanden, men ofte er det hotellerne som ejer
disse beachclubs. Et af de mest kendte steder er VillaMercedes i Agia Marina.
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Kreta A-Z
 

Aircondition

Det er altid dejligt med et køligt værelse. Men pas på med at skrue for langt ned. En generel regel, for at undgå sygdom, er at holde
temperaturen på dit værelse på 22 grader eller derover og ikke have aircondition kørende mens du sover.

Apotek

Alle apoteker er mærket med et grønt eller rødt kors, og kaldes på græsk ”Farmakion”. Apotekerne har samme åbningstider som butikkerne,
og i weekenderne findes der vagtapoteker.

Badning

Der findes utallige lækre strande på Kreta, der absolut er et besøg værd. 
Der benyttes et flagsystem på strandene, som bør overholdes for din egen sikkerhed.

GRØNT flag: Tilladt at bade
GULT flag: Det er tilladt at bade, men vær opmærksom på eks. understrøm
RØDT flag: Badning forbudt

Banker/betaling

Du kan betale med kreditkort på mange restauranter og i store indkøbscentre, men vi anbefaler, at du altid medbringer kontanter, i tilfælde af
at kreditkort ikke kan benyttes.
Der findes døgnåbne hæveautomater til VISA- og Mastercard. Bemærk at grænsen pr. transaktion i kontantautomaterne er 2000 DKK pr.
døgn, hvilket svarer til ca. 260 euro. Hver transaktion, koster det ca. 30 DKK i hævegebyr til din bank.

Butikstider

De normale åbningstider for butikker på Kreta er:

Mandag – lørdag: kl. 09.00 - 14.00
Tirsdag, torsdag og fredag åbner de op igen kl. 18.00 - 21.00
Søndag: LUKKET

Tiderne kan variere i de forskellige ferieområder, samt i yder- og højsæson. Alle souvenirbutikker i ferieområderne har andre åbningstider,
de har som regel åbent til sent ud på aftenen.

Danske myndigheder

Den danske ambassade i Athen
Mourouzi 10, 4th floor
GR-106 74 Athens
Tlf.: (210) 725 6440
Homepage: graekenland.um.dk

Det danske konsulat i Chania
El. Venizelou 107A
731 00 Chania, Kreta
Tlf.: 28210 57330

Drikkepenge

Som på mange andre feriemål udgør drikkepenge en stor del af de arbejdernes løn. Det er derfor kotume at lægge ca. 10% i drikkepenge,
hvis man synes godt om servicen på restauranter.
Man giver typisk også rengøringsdamer og buschauffører drikkepenge. Ved enkelte udflugtsmål vil der være opsynsfolk, der kræver ca. 50
cent for brug af toilet. Dette er for at sikre vedligeholdelse og god hygiejne på toiletterne.

Drikkevand

Da der er en anden bakterieflora i vandet på Kreta, anbefaler vi, at du holder dig til drikkevand på flaske. Vandet i vandhanen kan dog
benyttes til at børste tænder. Det kan også benyttes til madlavning, såfremt vandet koges. Endvidere anbefaler vi, at drikke rigeligt med



vand. En god regel er at drikke 1 l. vand pr. 10. grad.

Elektricitet

Der er som i Danmark 220V stik, så der bør ikke være behov for adapter.

Helligdage

I Grækenland findes mange helligdage. Her er et overblik over de vigtigste.

1. Januar: Nytårsdag
25. Marts: Nationaldag til minde om uafhængighedskrigen
24. April: Påske Søndag
1. Maj: Arbejdernes kampdag
15. august: Jomfru Marias Festival
28. Oktober: Ochidag (Nej-dagen)
26. December: 1. juledag

Internet

Trådløst Internet findes på de fleste af hotellerne. Se hotelteksten for at se om der er trådløst internet på dit hotel.

Kirke-/klosterbesøg

Ved besøg af kirker eller klostre skal knæ, skuldre, samt ankler oftest være dækket.

Myg

Der kan forefindes myg på Kreta. Det kan derfor anbefales at købe sig en myggespray, der findes i alle supermarkeder eller apoteker.

Pas

Dit pas bør opbevares sikkert. Det kan derfor være en fordel at bruge safety-box. Mister du dit pas skal du straks kontakte en af dine
rejseledere.

Post

Hvis du ønsker at sende postkort til Danmark er forsendelsen til Danmark tager ca. 3-4 dage. Postkasserne er gule, og er placeret rundt
omkring i ferieområderne.

Safety-box

Vi anbefaler at du lejer en safety-box på hotellet. Der skal betales for leje, samt oftest et depositum, der betales tilbage når nøglen afleveres
tilbage til receptionen.

Shopping

I ferieområderne finder du mange souvenirbutikker. Søger du et større udvalg af butikker, kan du med fordel tage til Chania. Vær
opmærksom når du køber mærkevarer, da mange butikker sælger kopivarer.

Solbadning

Solen er skarp på Kreta. Sørg for at bruge godt med solcreme, som har en faktor der passer til din hud. Ved voldsomme solforbrændinger bør
læge kontaktes.

Tidsforskel

På Kreta er vi en time foran Danmark. Så når klokken er 12.00 i Danmark, er den 13.00 på Kreta.

Tyveri

Skulle uheldet være ude, er du mere end velkommen til at kontakte en rejseleder. Generelt skal en politirapport udfyldes.

Valuta

Valutaen i Grækenland hedder Euro og forkortes €.
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Grækerne er lidt glemsomme
Selv om vores rejseledere få timer inden jeres ankomst har checket med alle hotellerne, og har fået bekræftet at alle bestilte ekstrasenge,
opredninger m.m. er klar, så sker det en gang imellem, at det ikke er blevet bragt i orden.

Ring til house keeping

Du er naturligvis altid meget velkommen til at bede en af rejselederne om hjælp til at få situationen bragt i orden. Men oftest er det hurtigst
blot at ringe direkte til hotellets ”house keeping”, der er den afdeling, der står for rengøring, håndklæder, ekstrasenge m.m.
Telefonnummeret på ”house keeping” finder du enten på telefonen eller i hotellets telefonoversigt, der næsten altid ligger ved siden af
telefonen. Der vil som regel altid være én der taler hæderligt engelsk hos ”house keeping”.

Kontakt receptionen

Løber toilettet, er der gået en pære, er der vrøvl med airconditionen, eller andet der kræver en handy mand, så er det bedste som regel at
henvende sig til receptionen, og få dem forklaret problemet.

Søg hjælp hos rejselederne

Er der noget helt galt med værelset, har din henvendelse til ”house keeping” eller receptionen ikke hjulpet, så kontakt en rejseleder. Vi vil
gøre alt hvad der står i vores magt for at få løst problemet.
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Gudernes stamtræ
 

Kaos opstod først. Siden kom Gaia (moder jord) som videreførte gudernes
slægt. Hun var omnipotent, hvilket vil sige at hun kunne alt, bl.a. få børn med
sig selv. Alene skabte hun bl.a. Hav og Bjerge (jorden i store træk). Hun skabte
også Uranus som hun sidenhen fik børn med.

Gaia og hendes søn Uranus skabte sammen ondskaben på jorden som bl.a. var
giganterne og kykloperne. Gaia og Uranus fik også alle titanerne, deriblandt
Rheia og Kronos, som senere fik børn sammen.

Rheia og hendes bror Kronos fik sammen de 12 olympiske guder, hvoraf de
mest kendte er Zeus, Hades og Poseidon. Zeus fik sammen med den ikke-
gudelige Europa sønnen Minos som blev til kong Minos af Kreta.
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Mini parlør
 

Godmorgen Kalimera

Godaften Kalispera

Godnat Kalinihta

Hej Jassou (høfligt: Jassas)

Tak Efkaristå

Mange tak Effkaristå para plo

Bede om Se para kalå

Undskyld Signomi

Ja Nai

Nej Ochi

Lille Mikri/Mikro

Stor Megallo

Kold Krio

Varm Zest’å

Til venstre Arristerá

Til højre Dexiá

Lige ud Efthia

Hvor meget koster det? Posso kanno eftå?

Regningen tak Loggariasmó sæ parakalló

Dyrt/ billigt Agrivå / Ftiná

Jeg forstår ikke Den katalavæno

Hvor er? Pu inæ

Danmark Dania



Grækenland Èllada

Stop Stamata

Tjener Servitóros

Læge Jiatrós

Indkøb, mad og drikke:

Guld Hrisó

Sølv Assimi

Avis Efiremida

Lighter Anaptides

Cigaretter Cigara

Frimærke Hramadosimo

Salt Aláti

Is Pagodó

Brød Psomi

Mælk Gala

Kylling Kotópoulo

Vand Neró

Fisk  Psari

Isterning Pagakia

Sukker Sakari

Vin Krasi

Kød Krea

Ugedagene:

Mandag Deftæra

Tirsdag Triti



Onsdag Tetardi

Torsdag Pæmpdi

Fredag Paraskevi

Lørdag Savato

Søndag Kirijaki

Tallene:

1 Ena

2 Dio

3 Tria

4 Dessera

5 Pænde

6 Æksi

7 Æfta

8 Októ

9 Ænæa

10 Deka

20 Ikosi

30 Trianda

40 Seranda

50 Pæninda

60 Eksinda

70 Evdominda
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Myten om Minotauros
 

Kong Minos kommer til magten på Kreta i en lidt turbulent tid, hvor ingen var helt sikre på hvem den egentlige hersker var. Derfor beder
kong Minos havguden, Poseidon, om at få en flot hvid tyr som Kong Minos herefter lover at ofre til Poseidon. Efter Minos får denne tyr af
selveste Poseidon, vælger hele Kretas befolkning at slutte sig til Kong Minos, da han tydeligvis har gudernes accept.

Tyren er imidlertid så flot at Kong Minos ikke nænner at ofre den, men i stedet beholder han den. Poseidon bliver rasende over dette og
hævner sig ved at lade kong Minos’ dronning blive voldsomt forelsket i tyren. Bygherren, Daidalos, hjælper dronningen ved at konstruere
en slags "kunstig ko", som dronningen kan være i, mens hun forener sig med tyren, og resultatet af denne forening bliver den frygtelige
Minotauros med menneskekrop og tyrehoved. For at skjule dette monster lader Kong Minos en kæmpe labyrint bygge, hvor Minotauros
bliver holdt indespærret.

Det er i de efterfølgende år blevet pålagt Athen at sende 7 unge mænd og 7 unge kvinder til Kong Minos palads, Knossos, hvor de bliver ledt
ind i labyrinten og spist af Minotauros. Da det endnu engang bliver tid til at sende de 14 unge afsted mod Knossos, siger Theseus, som er søn
til kongen af Athen, at han vil tage med som en af de syv mænd og besejre Minotauros. Kongen går modvilligt med til dette, og Thesseus
rejser afsted. Da de kommer til Kreta bliver Kong Minos datter, Ariadne, straks forelsket i Theseus, og vil hjælpe ham med at finde tilbage
ud af labyrinten.

Theseus går ind, og finder Minotauros sovende inde i labyrinten, han besejrer den let, og med Ariadnes hjælp finder han ud igen.

Og således blev det enden på den frygtelige Minotauros.
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Mytologi
 

Den gamle gudekonge, Kronos, fik en masse børn med sin hustru og søster, Rheia. Blandt andet fik de Hestia, Demeter, Hades og Poseidon.
Kronos havde dog hørt at en af hans sønner en dag ville overtage hans trone. Dette turde han ikke risikere og han slugte derfor sine børn. Da
Rhea endnu engang bliver gravid, spørger hun sine forældre Gaia og Uranus til råds. De bliver enige om at tage Rheia ned til Kreta, hvor
hun kan føde sønnen, Zeus, i en grotte. Efter Zeus er født tager Rheia en sten og svøber ind i et klæde. Denne indsvøbte sten sluger Kronos, i
den tro at det var hans nyfødte søn.
Nede på Kreta bliver Zeus opfostret af sin mor Rheia og sin farmor Gaia. Til at hjælpe dem har de geden, Amalthea, der giver Zeus mælk,
og en soldat ved navn Korybantes, der laver en masse larm, så Kronos ikke kan høre når Zeus græder.

Da Zeus var blevet stor tager han op til guderne og skærer Kronos' mave op og befrier herved sine søskende. Zeus dræber også vagten over
det underjordiske fængsel, Tartaros, hvor Kykloperne og hekatoncheirerne er holdt fanget. I taknemmelighed over dette gav kykloperne
Zeus magt over tordenen, som var blevet gemt af Gaia.
Sammen overtog Zeus, hans søskende, hekatoncheirerne og kykloperne magten over Kronos og titanerne.

Efter kampen delte Zeus verden sammen med sine brødre:

Zeus fik himlen. 
Poseidon fik havet. 
Hades fik underverdenen.
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Kretas historie
 

6000 - 2800 f. Kr. – Stenalder

Denne periode adskiller sig ikke væsentligt fra tilsvarende kulturer andre steder. Befolkningen var huleboere og er formentlig indvandret fra
Lilleasien.

2700 - 1100 f. Kr. – Den minoiske tid

Den minoiske paladskultur blomstrede på den græske ø Kreta omkring paladsanlægget Knossos. Ifølge myterne blev det minoiske rige
grundlagt af Kong Minos, og det er derfor vi idag kender tiden som den minoiske tid.
Minoerne var flittige handelsfolk. De brugte det store palads Knossos som en handelsstation, hvor handelsrejsende fra Cypern, Fønikien og
Egypten kunne bytte deres varer med minornes. De minoiske paladser var ikke fæstninger, beskyttet af murer og voldgrave, de lå åbne og
ubeskyttede. Dette giver et billede af at det minoiske folk var meget fredselskende. Det gjorde dog også at tropper fra byen Mykene i
Grækenland i omkring 1400 f.Kr. kunne invadere Kreta og herved slutte den minoiske tidsalder.

1100 - 71 f. Kr. – Den græske tid

Efter minorne var blevet erobret af den græske by Mykene, begynder den kretensiske kultur at blive meget lig Grækenlands. Den mykenske
kultur var også en paladskultur, men de mykenske paladser var mindre og langt stærkere befæstede end de minoiske. De mykenske paladser
lå ofte på en bakketop omgivet af tykke mure. Dette giver et indtryk af at mykenerne har haft ydre fjender at frygte og har også selv været et
krigerisk folk. Det mest spændende fund fra den tid er måske lovteksterne fra Górtis, som er de tidligst kendte regler for regulering på alle
områder af borgernes tilværelse.

70 f. Kr. - år 395 – Den romerske tid

I år 71 f. Kr. indledte romerne under ledelse af Quintus Metellus et felttog mod Kreta, og 3 år efter havde de erobret øen. Kreta blev herefter
en del af en provins, som også omfattede områder i Nordafrika. Romerne gik i gang med at forbedre vejnettet og byggede akvædukter og
kunstvandingsanlæg. I år 59 kom kristendommen til Kreta med apostlen Paulus. Han indsatte sin gode ven, Titus, som øens første biskop.
Efterfølgende sendte Paulus et brev til Titus med anvisninger om, hvorledes han skulle varetage sine pligter blandt kretenserne.

395 - 1204 – Den byzantiske tid

Da romerriget blev delt, blev Kreta en del af det østromerske rige, også kendt som det byzantinske rige med Konstantinopel som hovedstad.
Bosættere fra Konstantinopel og Grækenland flytter herefter til øen.

1204 - 1645 – Den venetianske tid

I 1204 blev Konstantinopel erobret, og det byzantinske rige falder sammen. Kreta bliver solgt til Venedi, der ønsker at anvende øens
ressourcer, såsom træ og landbrugsprodukter. Derudover beskattes befolkningen hårdt. Venetianerne bygger forter og fæstningsværker for at
beskytte sig mod sørøveri og talrige oprør. Det er stadig i dag muligt at se levn fra denne tid, blandt andet i Chania hvor man finder den
Venetianske havn.

1645 - 1898 – Den tyrkiske tid

I 1645 erobrer osmanerne størsteparten af øen. Dog lykkes det Iraklion at modstå en belejring gennem 21 år. Tyrkerne farer hårdt frem og
søger at omvende lokalbefolkningen til islam. Mange vælger at flygte op i bjergene, hvorfra de laver udfald mod tyrkerne. Det lykkedes dog
først at få tyrkerne fra magten i år 1898, hvor stormagterne med England i spidsen kræver at Tyrkerne forlader Kreta.

Fra år 1913 – En del af Grækenland

Under balkankrigene i 1912-13 vinder Grækenland store områder, og Kreta bliver græsk i 1913. Grækenland har nu nogenlunde sin
nuværende udstrækning. I 1935 indsættes kong Georg 2. som konge af Kreta, og han udnævner Metaxas til diktator. I 1940 siger Metaxas
nej til Mussolinis ultimatum, om at overgive sig, og Italienerne forsøger herefter at besætte Grækenland. Det lykkes dog først i 1941 da
tyskerne udsætter Kreta for historiens første luftinvasion i maj 1941. Øen blev herefter befriet af engelske styrker i 1945.

I 1944 - 1949 er der blodig borgerkrig i Grækenland - en krig, som Kreta dog ikke er berørt af. Den ender med et stort nederlag for
kommunisterne til den græske højrefløj. Mange kommunister flytter derfor til Albanien. De efterfølgende 20-25 år er præget af uro, skiftende
højreregeringer og militærstyrer. I år 1967 ender det endda med at kong Konstantin og Anne Marie må flygte ud af landet, og I 1974



afskaffes monarkiet ved en folkeafstemning. I 1981 bliver Grækenland medlem af EF, som vi i dag kender som EU, og det socialistiske
PASOK kommer til magten under Andreas Papandreou.
Siden d. 12 marts 2005 har Karolos Papoulias været Præsident i Grækenland, og efter valget d. 4. Oktober 2009 blev George Papandreou,
som står i spidsen for PASOK valgt til Premiermininster.
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Takt og tone i Grækenland
På denne side kan du finde gode råd og tips til takt og tone i Grækenland.

Bliver du inviteret indenfor i et græsk hjem er det almindeligt at medbringe en gave til værtinden. Det kan være en æske chokolade eller
blomster. Bliver du budt på mad er det vigtigt at rose værtinden for maden så snart du har smagt på den. Du skal dog ikke takke for maden
med det samme, da det er et tegn på at du er parat til at gå. Og det er uhøfligt. Man takker først for den gode mad, når man pænt siger farvel.

Hilser man på ældre mennesker er det altid den yngste der skal hilse først. Så hilser den ældre bagefter. Hilser du på folk du kun kender
overfladisk eller du præsenteres for et nyt bekendtskab, gives der hånd. Hilser du på gode venner eller familie, skal der kysses på kinden. En
gang på hver side. Det samme når man siger farvel.

Er du ryger og sidder sammen med andre og gerne vil tænde en cigaret, skal du byde alle andre i selskabet før du selv tager.

Er du blevet inviteret ud at spise af en græker, betaler denne for det meste regningen. Du bør dog tilbyde at betale, men når dette så afslås,
bør du svare tilbage med; Så betaler jeg næste gang.

Er I flere der er er ude og spise sammen på en græsk restaurant skal I ikke forvente at maden bliver serveret samtidig. Den serveres i den
rækkefølge, som den er klar i køkkenet.

Vil du gerne fotografere en af de lokale indbyggere er det altid en god ide at spørge om lov først. Så får man som oftest lov.

Vil du gerne ind i en lokal kirke er du næsten altid velkommen. Ofte står åbningstiderne i forbindelse med indgangen. Nogen kirker betragtes
ikke bare som et religiøst sted, men også historisk og der skal man betale entré. Som gæst i en ortodoks kirke skal man altid dække knæ og
skuldre. Og det gælder både for mænd og kvinder.

Når du drikker vin er det dårlige manerer at tømme glasset fuldstændigt. Lad hele tiden lidt være tilbage i glasset.

Bliver du budt på kaffe er det uhøfligt at afslå.

Personlige spørgsmål er meget almindelige i Grækenland. Det ses ikke som snageri. Hvis du reagerer negativt på et personligt spørgsmål er
det dig, der (ifølge grækerne) er den med de dårlige manerer. De spørger direkte om alder, vægt, familieforhold, løn etc.

Grækenland er kendt for sine gode strande. Hvis du gerne vil bade/ sole uden badetøj findes der deciderede nudist-strande. Ellers er det ikke
tilladt. At bade/ sole topløs er ikke velset. Man går ikke igennem byen kun iført badetøj.
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Vidste du at...?
Befolkningen på Kreta føler sig specielle

Kreta virker meget selvstændigt fra Grækenland, f.eks. kalder befolkningen sig selv kretensere, ikke grækere.

Kreta er Zeus’ hjemsted

Ifølge mytologien, er Kreta det sted Zeus voksede op.

Kretensere elsker våben

Statistisk set har kretensere det højeste antal våben pr. person i europa. Dog betragtes Kreta som værende en af de sikreste turist
destinationer i verdenen.

Grækere kaster med æbler

At kaste et æble til en kvinde, var den traditionelle måde for en mand at fri.

Grækere skal stemme

Ved lov skal alle grækere over 18 år stemme ved valg.
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Afrejse fakta på Kreta
På dagene op til din afrejse, bør du i velkomstmappen holde dig orienteret om aktuelle oplysninger vedrørende din afrejse.

Tak for denne gang og på gensyn!
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Aktiviteter
 

Minigolf

Der er både i Platanias og Agia Marina rig mulighed for at udfordre hinanden i et spil minigolf. Langs hovedvejen, der løber langs stranden
fra Chania og ud mod Platanias, ligger der en del minigolfbaner, der alle kan benyttes mod betaling.

Legepladser

De fleste legepladser ligger langs stranden hele vejen fra Chania til Platanias.

Fodboldbane

Hvis man følger hovedvejen fra Chania og ud mod Platanias, vil der være et skilt ca. i midten af Platanias, der peger ned mod stranden
hvorpå der står: “Stadium”. Nede af denne lille vej, helt ned til vandet ligger der en kunststofbane, som kan benyttes gratis. Man skal dog
selv have bold med.

Go-kart

Der er flere steder langs hovedvejen fra Chania ud mod Platanias mulighed for at dyste i et go-kart ræs. Her iblandt kan nævnes: “Pista Park
og AutoKinisi”.

Bowling

Der er i byen Chrissi Akti, som ligger på hovedvejen fra Chania mod Platanias, mulighed for et spil bowling. Bowlingbanerne ligger i
“Golden Fun Park”, som tydeligt ses fra hovedvejen.
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 Baderåd
Det er vigtigt både at passe på sig selv og sine omgivelser når man bader, svømmer og dykker. Der er mange som opfører sig hensynsløst og
ligeglad, men at de gør det, er ikke ens betydning med at det er okay. Foregå dem i stedet med at godt eksempel ved at overholde de
nedenstående regler.

Hold dig altid opdateret med badeflagenes farve

Der benyttes et flagsystem på strandende, som bør overholdes for din egen sikkerhed:

Grønt flag: Tilladt af bade

Gult flag: Det er tilladt at bade, men vær ekstra opmærksom på eks. understrøm

Rødt flag: Badning forbudt

Undlad at fodre fiskene

Det ødelægger økobalancen. Fiskenes maver kan ikke tåle brødet og desuden er det forbudt at fodre fisk på Kreta.

Kast aldrig affald i havet – efterlad det i nærmeste skraldespand

Benytter du toilettet ombord på en båd, så put toiletpapiret i de dertil indrettede spande. Smider du det i toilettet, ryger det direkte ud i havet.
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Er uheldet ude...
Ring hvis du har brug for hjælp
Skulle der opstået et problem, hvor du kan have brug for hjælp - så ring til vores servicetelefon. Nummeret vil fremgå at dit
velkomstmateriale. Her er det altid en dansk rejseleder, der svarer.

Alvorlig sygdom

Har du brug for tilsyn af en læge, kan du kontakte vores servicetelefon og så vil en af dine rejseleder sørge for at kontakte en læge. Kontakt
servicetelefonen med det samme, hvis du bliver så syg, at du skal på hospitalet.

Når noget sker derhjemme

Er der pludselig alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie derhjemme, er det muligt at komme hjem før tid igennem din
rejseforsikring. Kontakt en af dine rejseledere og/eller forsikringsselskab hvis der brug for at komme hjem før tid.

Mistet pas

Mister du dit pas, skal du med det samme have et nødpas. Dette kan udstedes af det danske konsulat i Rhodos. Kontakt straks en af dine
rejseledere, hvis du mister dit pas.

Fået stjålet penge, kreditkort, rejsechecks m.m.

Kontakt da din bank og få spærret dine kort. Banken kan forklare dig, hvordan du kan få penge ned til destinationen. Kontakt en af dine
rejseledere, hvis du får stjålet noget.

MasterCard, Maestro og American Express spærres på tlf. +45 44 89 27 50
Visa, Visa Electron og Dankort spærres på tlf. +45 44 89 29 29
 



NÅR FERIEN GÅR TIL KRETA MED PRIMO TOURS

Information omkring hjemrejsen
Der skal checkes ud fra hotellet senest klokken 12.00 på afrejsedagen medmindre andet er angivet. Dvs. du skal sørge for, at du har betalt din
evt. regning for mad og drikkevarer og at du har afleveret nøglen i receptionen. Checkes der ud senere end klokken 12.00, forbeholder
hotellet sig ret til at opkræve dig betaling for en hel eller halv dags ekstra ophold.

Kontroller afhentningstidspunkt

Tidspunktet for afhentning fra dit hotel kan du se i informationsmappen på hotellet. Check altid dagen før hjemrejse, og igen på
hjemrejsedagen, da der kan forekomme ændringer i sidste øjeblik.

Klar til afhentning

Stå venligst klar i receptionen på det oplyste tidspunkt. Sørg venligst for i god tid at have betalt din evt. ekstraregning, afleveret nøglen i
receptionen og hentet evt. værdier i hotellets bankboks. Hav venligst pas og rejsebevis klar i håndbagagen.

I bussen

Inden du går ind i bussen, så udpeg din bagage for ham, der sætter den ind i bussen. Gå ikke ind i bussen, før du har set, at al din bagage
bliver lagt i bagagerummet. Håndbagagen skal du selv tage med ind i bussen.

I lufthavnen

Husk at tage din bagage med hen til indcheckningsskranken i lufthavnen. Her vil du få udleveret et boardingkort, som skal opbevares
sammen med dit pas.
Vores rejseledere må ikke gå med gennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen. Hold derfor selv øje med gaten, hvor flyet boardes – det er
langt fra altid at der kaldes ud til flyet og man kan heller ikke regne med at boardingen bliver slået op på tavlen.
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Højtider
 

Påske (24. april)

Påsken er den vigtigste højtid i Grækenland og rummer de største religiøse begivenheder på året. På langfredag går folk til gudstjeneste.
Senere går de syngende rundt i gaderne med lys og blomster-dekorationer. På påskesøndag samles folk og spiser spidstegt lam.

Arbejdernes kampdag og blomsterfest (1. maj)

1. maj bliver arbejdernes kampdag markeret. Det er også dagen for majfesten, hvor det er skik at fejre foråret ved at samle vilde blomster,
som regel krysantemum, og binde dem i kranse.

Mindedagen for "Slaget om Kreta" (20.-27. maj)

Den 20. maj 1941 landede tusindvis af nazistiske faldskærmstropper på Kreta i en massiv invasion, der senere blev kendt som "Slaget om
Kreta". De tyske tropper mødte hård modstand fra kretenske civile. I dag mindes man "Slaget om Kreta" med højtideligheder,
mindegudstjenester og parader overalt på Kreta. Både i de større byer og i mange landsbyer.

Skt. Hans (23. juni)

Skt. Hans ses som en anledning til at samles og hygge sig. Traditionen stammer egentligt fra den gamle hedenske solhvervsfest, hvor man
tilbad solen. Denne højtid var sammenfaldende med fejringen af Agios Ioannis, eller som vi kender ham på dansk, Sankt Hans. Så i dag er
disse traditioner blevet samlet under et navn.

Rethymnon vinfestival (juli)

Igennem mere end 35 år har byen Rethymnon afholdt en vinfestival i juli måned. Festivalen finder sted i byens park lige uden for den gamle
bydel og varer i tre uger. Der er optræden med traditionel kretensisk folkemusik og dans. Der er gratis vin til alle, så det er en glimrende
mulighed for at smage på nogle af de mange forskellige lokale vine.

Jomfru Maria festivalen (15. august)

Jomfru Maria festivalen er en af de mest betydningsfulde højtider, og overgås kun af påsken. Det er oftest en meget offentlig festlighed med
kirkeoptog, der efterfølges af udendørs spisning og drikkeri på kirke- eller landsby-pladsen. Dette bliver efterfulgt af musik og dans til langt
ud på natten.
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Kulturelle begivenheder
 

Juni – September

Sportsarrangementer på stranden ved Agia Apostoli og Agia Marina. Der spilles blandt andet, beachvolley, strandfodbold og
strandhåndbold.

Juli – September

Hvert år bliver der i disse måneder arrangeret en stor sommerfestival i Heraklion, hvor kunstnere kommer og optræder inden for genre som
opera og ballet.

8. august

Olivenolie festival i Karres.

11. august

Strandfest i Falassarna
Honningfestival i Afrata

13. august

Strandfest i Kiani Akti

14. August

Strandfest i Pahia Ammos – Palaiohora

9. september

Sardin festival i Neo Hora

27. september

”World Tourism Day” – Festligheder i den gamle venetianske havn i Chania.
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Kontaktinformation ved sygdom
 

Læge i Chania

MEDIC-AID
Dr. Botonakis Antonis
Main Road 73
Platnias

Tlf.: 28 21 06 07 77. Hvis du ringer fra dansk mobil: Tlf.: 00 30 28 21 06 07 77

Hospital i Chania

Therapeytiko kontro chanion

3 Nikiforou Foka
73100 Chania
Crete
Tlf.: 28 21 05 45 23. Hvis du ringer fra dansk mobil: tlf. 00 30 28 21 05 45 23 
Tlf.: 28 21 05 26 88. Hvis du ringer fra dansk mobil: tlf. 00 30 28 21 05 26 88

Goudas Emergency Center - Gouda Rejseforsikring

I tilfælde af hospitalsindlæggelse – hvis du har en Gouda rejseforsikring. Tlf.: 00 45 33 15 60 60 – svarer 24 timer i døgnet.

SOS alarmcentral

I tilfælde af hospitalsindlæggelse – den offentlige sygesikring dækker ikke, men SOS er agent for mange danske forsikringsselskaber. Tlf.:
00 45 70 10 50 50 – svarer 24 timer i døgnet.

Alarmcentralen - Europæiske rejseforsikring

I tilfælde af hospitalsindlæggelse, hvis du har en forsikring tegnet hos Europæiske rejseforsikring. Tlf.: 00 45 70 10 90 30 – svarer 24 timer i
døgnet.  
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Shopping på Kreta
Kreta har noget at tilbyde til enhver smag. Uanset om du er på jagt efter souvenirs, guld og sølv eller badeudstyr, så har Kreta det hele.

Guld og sølv

På Kreta har de et stort udvalg af smykkebutikker, både i de større byer såsom Chania, men også i turistområderne. Prisen er ca. 30% lavere
her end i Danmark, så der er en del penge at spare.

Bade- og strandudstyr

Dette finder du både i mange supermarkeder, men også i mange af de små kiosker og butikker. Hvis du skal ud og investere i solcreme kan
det være en god idé at købe minimum faktor 30.

Tøj og sko

Hvis du skal ud på den helt store shoppetur, kan det anbefales at tage til en storby såsom Chania. På gaden Skalidi, lige uden for den gamle
bymur, finder man de større butikker, som har et større internationalt udvalg af tøj og sko.

Græske specialiteter

Når man er på Kreta, er det næsten en skam ikke at investere i en olivenolie fra en af de lokale bønder eller fra en specialbutik. Så er man
næsten sikret at olivenolien er produceret her på Kreta.

Souvenirs

De små souvenirbutikker er til at finde overalt. Både i Chania, men også mindst lige så meget i ferieområderne som bl.a. Platanias og Agia
Marina. Her kan man købe alt lige fra strandting til nøgleringe og billige smykker.
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Sikkerhedsregler for bagage

Væsker

I håndbagagen er det kun tilladt at medbringe væsker eller flydende stoffer i beholdere, der maksimalt kan rumme 100 ml. Du må godt
medbringe mere end én beholder i din håndbagage, men ikke flere end der kan være i en gennemsigtig, genlukkelig pose med et rumfang på
1 liter.

Eksempler på væsker og flydende stoffer

Væsker som f.eks. vand, juice, saft, suppe og sirup.
Parfume, barbersprit, eau de cologne o. lign.
Delvist flydende stoffer som f.eks. hårshampoo og tandpasta.
Olier og cremer, f.eks. håndlotion eller solcreme.
Indholdet i beholdere under tryk, f.eks. deodorant, barberskum o. lign.
Blandinger af faste og flydende stoffer.

Gode råd

Pak din toilettaske og så mange væskebeholdere som muligt i din indtjekkede bagage.
Rejser du kun med håndbagage, bør du inden rejse have pakket alle væsker i en gennemsigtig, genlukkelig pose.
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Sundhed

Pas på dehydrering

Sørg for at drikke en masse vand og få ekstra med salt for at undgå dehydrering. Drik ca. 1 liter vand pr. 10 grad. Husk at alkoholiske drikke
virker dehydrerende. Et tegn på dehydrering er skarp hovedpine og svimmelhed.

Pas på solen og varmen

Solen er stærk og varmen er hård. Benyt en solcreme med høj faktor, undgå at solbade i middagsheden, og ophold dig gerne med jævne
mellemrum i skyggen.

Brug for en læge?

Skulle der være brug for en læge, samarbejder Primo Tours med en. Du kan selv kontakte lægen, eller spørge en af dine rejseledere, der så
vil hjælpe dig i kontakt med lægen. Nummeret til lægen finder du under ”Vigtige telefonnumre” i infomappen på dit hotel. Hvis du skal på
hospitalet, skal du straks kontakte en af dine rejseledere.

Apotek

Der ligger mange apoteker i Plataniás, Agia Marina/Kato Stalos, samt i Chania. En del medikamenter kan købes receptfrit, og ofte tales der
udmærket engelsk på apotekerne.
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 Tips til småbørnsfamilier
Grækerne er meget glade for børn, og børn er derfor velkomne alle steder.

Babyseng

Ring til hotellets house keeping fra værelset og bed om en ”baby cot”.

Barnestol

I næsten alle restauranter kan en høj stol fremskaffes – spørg tjeneren.

Børnevenlige udflugter

Elafonissi: Den lavvandede strand Elafonissi, er et ideelt sted for hele familien. Der vil, på stranden, foregå forskellige ting så unge såvel
som gamle kan nyde dette badeparadis.

Græsk aften 

Græsk aften er en aften, hvor hele familien kan nyde den gode græske mad og blive underholdt på traditionel græsk vis.
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Toldregler

Når du rejser mellem Danmark og Kreta er følgende toldregler gældende: EU har opstillet en vejledende mængde for, hvad der anses for at
være til eget forbrug.

Ved indrejse fra et EU land

Spiritus over 22 % 10 liter
Cigaretter 800 stk.
Cigarillos (max 3 gram pr. stk.) 200 stk.
Cigarer 400 stk.
Røgtobak 1000 gr.
Hedevin 20 liter
Vin 90 liter
Øl 110 liter

Man skal være fyldt 18 år for afgiftsfrit at kunne medbringe spiritus og tobak til eget forbrug.
Er man fyldt 16 år kan man medbringe bordvin og øl, med en alkoholprocent på max. 16,4.
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Vigtige telefonnumre
 

Servicetelefon på Kreta:

Telefonnummeret fremgår af dit velkomstmateriale, og kan også findes i infomappen på dit hotel.

Primo Tours i Danmark

Tlf.: 00 45 88 18 46 18
info@primotours.dk 
Kontoret har åbent hverdage 09.30-17.00

Den danske ambassade i Athen

Royal Danish Embassy
Mourouzi 10, 4th floor
GR-106 74 Athens
Tlf.: (210) 725 6440. Hvis du ringer fra dansk mobil: tlf. 00 30 21 07 25 64 40

Det danske konsulat i Chania

Royal Danish Consulate
El. Venizelou 107A
731 00 Chania Kreta
Tlf.: 28210 57330. Hvis du ringer fra dansk mobil: tlf. 00 30 28 21 05 73 30

Politi i Chania

Tlf. 100. Hvis du ringer fra en dansk mobil: tlf. 112
Hvis du skal have fat i det lokale politi: tlf. 28 25 05 34 50. Hvis du ringer fra dansk mobil: tlf. 00 30 28 25 05 34 50
I tilfælde af tyveri, skal der laves en rapport til dit forsikringsselskab hos politiet.
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GRÆKENLAND - KRETA

Udflugter på Kreta
Nedenstående er et udvalg af mulige udflugter på Kreta. Udflugsprogram, indhold og priser kan ændre sig i løbet af

sæsonen.

Kig i informationsmappen på hotellet, i dit velkomstmaterialet eller spørg din rejseleder for opdaterede informationer
om afgange, tider, priser og betingelser. Alle udflugter er mod gebyr, og nogle udflugter kan være uden dansk

rejseleder. Alle udflugter er betinget af vejrmæssige forhold og tilslutning.

Dag Udflugt Priser i EURO

Onsdag Samariakløften Voksen 37€ / Børn 18,5€

Torsdag Det lokale Kreta Voksen €43 / Børn €27

Fredag Bådtur Platanias Voksen €25 / Børn €15

Onsdag Knossos Voksen €45/ Børn €22,5
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Samariakløften
Hvis i kan lide vandreture, smuk natur og være aktive, så er Samariakløften lige noget jer. Turen er en kæmpe oplevelse og noget som i sent
vil glemme, idet naturen inde i kløften er noget helt specielt og idylisk. Det skal dog siges at turen er lang og hård, og med sine i alt 16 km i
længden tager turen cirka 4-5 timer at gå. Inde i kløften lever der også Kri-Kri geder, som er en meget truet ged som kun lever her på Kreta
og står som et stolt symbol her på øen. De ses oftest inde i Samaria by, som er en lille by i ruiner kretenserne engang boede i, før
Samariakløften blev en nationalpark i 1972.

Efter vandreturen ender man nede i den smukke og charmerende havneby Agia Roumeli, hvor i har mulighed for at bade ved en af de fine
strande der også findes på sydkysten. Hernede kan i også få lidt at spise inden en færge henter os, og sejler os over til en anden havneby,
hvor bussen ellers venter på at køre jer hjem igen.

 NB! Gode sko er påkrævet!
Turen er eksklusiv 15€ til indgang og færge

Huskeliste

Vandresko/Gode sko

Vand

Snaks (salt og sødt)

Madpakke

Håndklæde

Badesandaler/klip klapper

Kamera

Penge til mad

Overtrøje

Højt humør
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Det lokale Kreta
Kreta byder på mange forskellige naturområder og små gemte skatte. På Det lokale Kreta, vil vi vise jer nogle af de steder, som vi mener er
værd at skrive hjem om! Vi starter med at tage til Koumos, som er en lille fin stenlandsby, som er bygget igennem 15 år, og der kan opdages
finurlige og sjove former alle steder.

Efterfølgende kører vi til et af de mest betydningsfulde klostre på hele øen, Arkadi klostret. Så går turen videre til Rethimno, hvor man får
nogle timer på egen hånd til at udforske byen og eventuel købe sig en dejlig frokost.

Prisen er eksklusiv indgang til Arkadi klostret 3€
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Bådtur Platanias
Tag med Primo Tours på den hyggelige og sjove bådtur, som tager jer rundt om den fredede Agia Theodora-ø, der ligger lige ud for
Platanias. På sejlturen vil der være mulighed for at snorkle i roligt vand tæt ved øen, samt ved et gammelt flyvrag fra 2. verdenskrig.
Herudover vil der også være en dykker med om bord, som vil dykke ned på havets bund, finde lidt spændende fra havet og fortælle om det
på båden. Turen er hvad man gør den til, man kan vælge at slappe af på øverste dæk og nyde solen, eller man kan komme med ud at dykke
og bade i det dejlige vand. En udflugt der henvender sig til alle og især børnefamilier, hvor vi ser Chania-kysten på en anderledes og
hyggelig måde.

Huskeliste

Solcreme

Badetøj

Håndklæde

Højt humør



NÅR FERIEN GÅR TIL KRETA MED PRIMO TOURS

Knossos
Hvis du vil se de velbevarede rester af det mægtige palads, lære om kretensernes historie, den minoriske kultur samt opleve Kretas
hovedstad Heraklion, så er turen til Knossos et absolut must på din ferie. På turen bliver i guidet rundt på det gamle palads fra minoatiden
ca. 1.700 f.Kr., hvor i hører om levevisen i sin tid. Efter en historisk og mytologisk oplevelse går turen mod hovedstaden på Kreta, nemlig
Heraklion. Her har i mulighed for at shoppe, få noget lækkert at spise og ellers bare nyde storbyen.

OBS: Turen er med engelsktalende guide

Huskeliste

Gode sko

Kamara

Madpakke

Højt humør




