Kreetan pyöräilymatka 30.9.-6.10.2020

Syksyn pyöräilymatka suuntautuu Kreetan keskiosaan. Majoittuminen on Rethymnonin rantakaupungissa ja
täältä tehdään pyöräretkiä saaren keski- ja eteläosiin. Pyöräretkillä nähdään mm. Valkoiset vuoret, Kournasjärven alue, Arkadin luostari sekä Kourtalikon kanjoni. Reiteille osuu niin upeita merimaisemia kuin pieniä
kyliäkin. Pyöräretkien pituudet ovat 25-40 km. Matkaemäntänä on Tuula Kanninen.
Alustava matkaohjelma:

30.9. keskiviikko
Kokoontuminen ja lähtöselvitys Helsinki – Vantaan lentoasemalla.
Klo 15:45
Finnairin lento Helsingistä Haniaan.
Klo 19:40
Saapuminen Hanian kentälle, jossa suomenkielinen opas on ryhmää vastassa. Kuljetus
pohjoisrannikkoa pitkin itään Rethymnoniin, jonne on n. tunnin ajomatka. Illallinen matkan
varrella. Majoittuminen hotelliin.
Hotelli Minos **** (paikallinen luokitus)

Suosittu hotelli, josta on pari korttelia rannalle ja n. 800 m Rethymnonin vanhaan
kaupunkiin. Huoneissa on kylpyhuone, ilmastointi, tv, vedenkeitin, jääkaappi, hiustenkuivain,
talletus, kalustettu parveke tai patio. Hotellissa on buffetravintola, allasravintola sekä kahvila
ja baari sekä uima-allas.

1.10. torstai
Valkoiset vuoret
Aamiainen hotellilla. Kuljetus Askifoun tasangolle, josta rauhallisesti lasketellen pyöräillään
Libyan meren rannalle. Valkoiset vuoret hallitsevat läntistä horisonttia. Nimensä vuoristo on
saanut vaaleasta kalkkikivestä. Päivän aikana lounas.
Reitin pituus on 38 km, josta 34 km alamäkeä.
2.10. perjantai
Kournas-järvi
Aamiainen. Päivän reitti kulkee viehättävien kreetalaisten maalaiskylien kautta, jossa voimme
aistia niiden aitoa tunnelmaa ja historian havinaa. Kuljetus Mirokefalan kylään, josta
pyöräilemme vesilähteistään tunnetun Argioroupolin kylän kautta Kouranas-järvelle. Kournasjärvi on Kreetan ainoa makeavetinen järvi ja pienen järven vesi hohtaa smaragdinvihreänä.
Järven vesi tulee vuoren sisälle muodostuneesta vesivarastosta. Järven pituus on noin 1,5 km.
Varsinkin rantakasvillisuuden eläimistö voi olla runsasta; erilaisia vesilintuja, kilpikonnia,
liskoja ja kaloja. Pyöräilyreitti päätyy Georgiopolin merenrantakylään. Lounas päivän aikana.
Reitin pituus 39 km, josta alamäkeä 32 km.
3.10. lauantai
Arkadi ja Adele
Aamiainen. Päivän pyöräreitti lähtee Rethymnonin tunnetulta Arkadin luostarilta, johon
tutustumme ennen päivän pyöräilyetappia. Pyöräilyreitti kulkee pitkin Rethymnonin
hiljaisempia takamaita kohti Adelea. Adelessa käymme tutustumassa paikalliseen
maatilaan. Lounas päivän aikana. Reitin pituus 25 km, josta alamäkeä 21 km.
4.10. sunnuntai
Plakia
Aamiainen. Retki suuntautuu Kreetan Rethymnonin vuoristokyliin ja etelärannikolle.
Pyöräilyreitin lähtöpaikka sijaitsee hieman ennen Gerakarin vuoristokylää, suunnaten kohti
Spilia, jossa pidetään kahvitauko. Kylä on tunnettu vesilähteistään ja on erittäin viehättävä
kapeine kujineen. Spilistä reitti kulkee Kourtalikon kanjonin kautta kaunista
merimaisemareittiä kohti Plakian merenrantakylää. Mahdollisuus virkistäytyä Libyan meren
aalloissa. Lounas päivän aikana. Päivämatka on 38 km, josta alamäkeä 26 km.

5.10. maanantai
Vapaapäivä
Aamiainen. Päivä aikaa omatoimiselle ohjelmalle ja rentoutumiseen uima-altaan äärellä.
Läksiäisillallinen hotellilla.

6.10. tiistai
Klo 10:55
Hinta

Aamiainen ja huoneiden luovutus. Kuljetus Hanian lentoasemalle.
Finnairin lento lähtee kohti Helsinkiä, jonne saapumisaika on 14:50.
min. 15 matkustajaa
1595 €/hlö/ kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 165 €.

Hintaan sisältyy
- Finnairin lennot Helsinki – Hania – Helsinki turistiluokassa
- kuuden yön majoitus
- lentokenttäkuljetukset Kreetalla, suomenkielinen opaspalvelu
- 6 aamiaista, 4 lounasta retkipäivinä sis. veden ja viinin, 2 illallista sis. vesi ja lasi viiniä
- pyöräretkipäivien bussikuljetukset hotellilta lähtöpisteeseen ja päätöspisteestä hotellille
sekä tukibussi ryhmän käytössä pyöräretkillä
- maastopyörän ja kypärän vuokra pyöräretkelle
- ammattitaitoinen pyöräilyopas
- suomenkielinen opas mukana pyöräilyretkillä
- lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero
Hintaan ei sisälly
- muut ateriat ja ruokajuomat
- matkavakuutus **liikuntamatkoilla pakollinen**
- muut aktiviteetit kuin ohjelmassa mainittu
- juomarahat
- erikoisruokavalioista palveluntarjoajan veloittama lisämaksu
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruokaaineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista
erikoisruokavalioista/allergioista ja annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan,
että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.
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