Espoon latu ry
Liikunnallinen viikko Kreetalla 8.-15.5.2019

Aktiivinen viikko Kreetan jylhän kauniissa maisemissa. Majoittuminen Agia Marinan kylässä, josta käsin
teemme patikointiretkiä ja pyöräretken saaren muihin osiin, mm. kävelyretki kasvitieteellisessä
puutarhassa, pyöräretki appelsiinilaaksossa ja patikointiretki Agia Irinin rotkolla. Kournas-järven
kauniissa maisemissa on mahdollista patikkaretken jälkeen polkuveneillä tai pulahtaa uimaan.
Tervetuloa mukaan aikuisten aktiivilomalle Kreetalle!
Alustava matkaohjelma:
8.5. keskiviikko
Klo 05:00
Kokoontuminen ja lähtöselvitys Helsinki – Vantaan lentoasemalla.
Klo 07:05
Norwegianin suora lento Helsingistä Haniaan. Kevyt aamiainen lennolla.
Klo 11:00
Saapuminen Hanian kentälle, jossa suomenkielinen opas on ryhmää vastassa
lentoaseman tuloaulassa. Kuljetus Agia Marinaan, joka sijaitsee n 24 km päässä Hanian
lentoasemalta. Tervetulotilaisuus bussimatkan aikana ja samalla tehdään
tutustumiskierros Haniassa. Saapuminen Agia Marinan kylään, jossa asuu 1450 asukasta.
Majoittuminen ja aikaa omakustanteiseen lounaaseen.
Hotelli Atrion *** (paikallinen luokitus)

http://fin.hotelatrion.com/content/9/yleens196
Hotelli sijaitsee vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä rannasta. Agia Marinan
keskustaan on lähellä hotellia. Hotelli koostuu useammasta eri rakennuksesta. Huoneissa
on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, tv, talletus, jääkaappi. Hotellissa on ravintola,
kaksi baaria, uima-allas (40 x 360 m), aurinkotuolit allasalueella. Hotellin viheralue
soveltuu esim. voimisteluun tai joogaan.
Iltapäivällä reipas kävelylenkki tutustuen lähimaastoon sekä venyttelyä.
9.5. torstai

RETKI KASVITIETEELLISEEN PUUTARHAAN
Aamiaisen jälkeen lähtö hotellista Kreetan kasvitieteelliseen puutarhaan, joka sijaitsee
noin puolen tunnin ajomatkan päässä hotellista. Tutustumme kuuluisaan kreetalaiseen
ruokavalioon ja alueen paikallistuotteisiin sekä kävelemme puutarhan viehättävän
kävelyreitin. Kävelyreitti kestää noin tunnin. Nautimme myös pääsääntöisesti puutarhan
omista tuotteista koostuvan lounaan. Paluukuljetus takaisin hotellille. Retken kesto klo
09:00 – 15:00. Illalla iltavenyttelyä hotellin nurmialueella.

10.5. perjantai
APPELSIINILAAKSON PYÖRÄRETKI
Aamiainen hotellilla. Tänään teemme rennon pyöräretken läpi tuoksuvien
appelsiiniviljelmien. Matkan aikana pysähdytään appelsiinien lajittelu- ja
pakkauspisteessä, jossa kuulemme appelsiinien viljelystä Kreetalla. Pysähdymme myös
Agian lammella, jossa on mahdollista seurata paikallisia vesilintuja sekä muuttolintuja
matkalla Afrikasta kohti pohjoista Eurooppaa. Retkeen pituus on n. 22 km ja sisältää

Klo 18:00

pyörävuokran, kypärän, perässä seuraavan huoltoauton, runsaan meze-lounaan pienessä
paikallistavernassa. Paluu takaisin hotelliin n. klo 14:30.
Vesijumppaa hotellin uima-altaalla.

11.5. lauantai
PATIKKARETKI
Aamiainen. Bussikuljetus Agia Irinin rotkolle, joka sijaitsee Samarian rotkon länsipuolella,
lähellä Sougian kylää. Rotko on todella kaunis pienine polkuineen, joiden varrella kasvaa
ikivihreitä pinjoja, tuuheita oleanteripensaita ja valtavia plataanipuita. Reitti on
monimuotoinen soveltuen erinomaisesti kokemattomillekin vaeltajille. Rotkon
kauneus kyllä vakuuttaa ehdottomasti kokeneemmatkin kulkijat. Patikoinnin päätteeksi
nautimme lounaan. Aikaa uintihetkeen Sougian kylässä. Patikointireitin mitta on 7 km.
12.5. sunnuntai
VAPAAPÄIVÄ
Aamiainen. Päivällä aikaa omatoimiselle ohjelmalle ja liikkumiseen. Mahdollisuus osallistua
lisämaksullisiin aktiviteetteihin esim. sup-lautailu, tennis, jooga tai kansainvälisiin retkiin.
Lisätiedot, hinnat ja varaukset perillä kohteessa.
13.5. maanantai
KOURNAS-JÄRVI
Aamiainen. Tänään suuntaamme Kreetan ainoalle makeanvetiselle järvelle, Kournasjärvelle. Pienen järven vesi hohtaa smaragdinvihreänä. Järven vesi tulee vuoren sisällä
muodostuneesta vesivarastosta. Järven pituus on n. 1,5 km ja teemme kävelyretken
järven ympäristössä. Varsinkin rantakasvillisuudessa eläimistö voi olla runsasta; erilaisia
vesilintuja, kilpikonnia, liskoja ja kaloja. Eläimistöä ja Kournas-järveä on helppo ja hauska
tutkailla polkuveneestä käsin. Järven rannalla vuokrataan polkuveneitä. Lounas retken
aikana. Paluukuljetus hotelliin, matkan varrella pysähdytään paikalliselle viinitilalle
maistamaan tilan viinejä.
14.5. tiistai
Klo 11:00

VAPAAPÄIVÄ
Auringonnousun aamulenkki rannalla ja venyttelyä. Aamiainen.
Vesijumppaa hotellin uima-altaalla. Loppupäivä vapaata.

15.5. keskiviikko
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Kuljetus Hanian lentoasemalle.
Klo 11:45
Norwegianin lento lähtee kohti Helsinkiä, jonne saapumisaika on 15:35.
Hinta

min. 18 matkustajaa
1155 €/hlö/ kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneiston lisämaksu 215 €.

Hintaan sisältyy
- Norwegianin lennot Helsinki – Hania – Helsinki (menomatkalla kevyt aamiainen,
paluumatkalla ruoka- ja juomatarjoilu lisämaksusta)
- seitsemän yön majoitus Atrion hotellissa
- matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja sisäänpääsymaksut
- 7 aamiaista, 4 lounasta, viininmaistiaiset
- patikointiretket ja ohjelman mukainen ohjattu liikunta
- polkupyörän ja kypärän vuokra pyöräretkelle
- suomenkielisen oppaan palvelut
- lentokenttämaksut ja arvonlisävero
Hintaan ei sisälly
- majoitusvero 1,50 €/huone/vrk eli 10,50 €/huone/viikko, joka maksetaan paikan päällä
- puolihoitoillallinen lisämaksusta 105 €/viikko
- muut ateriat ja juomat kuin ohjelmassa mainittu
- matkavakuutus **liikuntamatkoilla pakollinen**

- muut aktiviteetit kuin ohjelmassa mainittu
- juomarahat
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä ja on tarkoitettu aikuisille.
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