ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îﬁ §È‚˘Îﬁ ¶¤Ï·ÁÔ˜ Ì¤Û· ·ﬁ Ê·Ú¿ÁÁÈ·,
4 ™ÙÔ
Î·È ıÚ‡ÏÔ˘˜: ¶Ú¤‚ÂÏË, ¶Ï·ÎÈ¿˜, ºÚ·ÁÎÔÎ¿ÛÙÂÏÏÔ
Η προτεινόμενη εκδρομή μεταφέρει τον επισκέπτη μέσα από το
Κουρταλιώτικο Φαράγγι στον Πλακιά με τις υπέροχες παραλίες
και τα τυρκουάζ νερά. Ακολουθεί επίσκεψη στη Μονή Πρέβελη με την εκπληκτική θέα στο φοινικόδασος της λίμνης Πρέβελη. Καταλήγουμε μέσα από το Φαράγγι του Κοτσυφού στο
Φραγκοκάστελλο που ο θρύλος θέλει τα δροσερά πρωινά της
άνοιξης να εμφανίζονται σκιές από φαντάσματα μαχητών.
Η εκδρομή περιλαμβάνει μετάβαση στον Πλακιά,
στη Μονή Πρέβελη και στο Φραγκοκάστελο.

■

¿ÌÌÔ˜, Î¤‰ÚÔÈ
5 ƒÔ˙
Î·È ÎÚÈÓ¿ÎÈ·
Φανταστείτε μια παραλία
με γαλάζια νερά, η άμμος
να γυαλίζει σα χρυσόσκονη και να εναλλάσσεται στις αποχρώσεις του
ροζ. Πιο πέρα οι κέδροι
να χαρίζουν τη σκιά τους και τα κρινάκια που ανθίζουν κυριολεκτικά πάνω στην άμμο να ξαφνιάζουν τον επισκέπτη.
Αν φαντάζεστε μια τέτοια παραλία, τότε πρέπει απλά να πάτε στο Ελαφονήσι. Εμείς αναλαμβάνουμε την ασφαλή και
ευχάριστη μεταφορά σας και αφού απολαύσετε αυτό το μοναδικό μέρος στον κόσμο σας επιστρέφουμε μαζί με τις ξεχωριστές αναμνήσεις σας.
Η εκδρομή περιλαμβάνει μετάβαση στο Ελαφονήσι,
στάση στο Μοναστήρι της Χρυσοσκαλίτισσας,
παραμονή στην παραλία και επιστροφή.

■

Ì·ÁÂ›· ÙË˜ Ê‡ÛË˜ μﬁÙ·Ó·, ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈ· ÙÔ›·,
6 ∏Ó‡ÌÊÂ˜
Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÌÓËÌÂ›· Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó
Η προτεινόμενη εκδρομή θα μαγέψει όποιον θέλει να περιηγηθεί στην ενδοχώρα και συγκεκριμένα στην όμορφη περιοχή του Αμαρίου. Οι αισθήσεις ξυπνούν με το πολύχρωμο χαλί της φύσης. Σπάνια λουλούδια και βότανα με θεραπευτικές
ιδιότητες αλλά και το φαράγγι της Πατσού με τον σπηλαιώδη
ναό του Αγίου Αντωνίου αιχμαλωτίζουν τον επισκέπτη. Από
το καταπράσινο μέρος που σύμφωνα με την μυθολογία κατοικούσαν οι νύμφες ως θεότητες της βλάστησης, θα μεταφερθούμε στην όμορφη τοποθεσία της λίμνης των Ποταμών,
όπου η θέα είναι εντυπωσιακή. Κατά την περιήγησή μας θα
γνωρίσουμε και σπάνια βυζαντινά μνημεία κυριολεκτικά
κρυμμένα μέσα στο καταπράσινο τοπίο.
Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση σε χωριά του Αμαρίου,
φαράγγι Αγίου Αντωνίου, Θρόνος, Φράγμα Ποταμών.

■

ÙËÓ ‰ÈÎ‹ Û·˜ ÂÎ‰ÚÔÌ‹
7Î·È™¯Â‰È¿ÛÙÂ
ÂÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ Ù· Ì¤ÚË Ô˘ ÂÛÂ›˜ ı¤ÏÂÙÂ!

στους δρόμους της Κρήτης
μέσα από μαγευτικές διαδρομές η εμπειρία είναι μοναδική.
Εμείς αγαπάμε το ταξίδι όσο εσείς και φροντίζουμε
με ασφάλεια και επαγγελματισμό να σας μεταφέρουμε
όπου επιθυμείτε.

Εδώ και 45 χρόνια έργο μας είναι η άνετη μεταφορά σας με πολυτελή σύγχρονα αυτοκίνητα. Από πατέρα σε γιο, η μεταφορά
σας έγινε κάτι περισσότερο από παράδοση, έγινε υπηρεσία υψηλού επιπέδου εναρμονισμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Γιατί εμείς ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα ότι φεύγοντας από την Κρήτη θα σας συνοδεύει ως ευχάριστη ανάμνηση το χαμόγελο, η ευγένεια και η εξυπηρέτηση των οδηγών μας.
Και μην ξεχνάτε: ΔÔ Ù·Í›‰È Â›Ó·È ÙÔ ÌﬁÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ˜ Î·È Ô˘ ÛÂ Î¿ÓÂÈ ÏÔ˘ÛÈﬁÙÂÚÔ, (travel is the only
thing you buy that makes you richer).
Προσπαθώντας να προσφέρουμε τις πλέον αναβαθμισμένες,
ποιοτικές και με μοναδικά ανταγωνιστικές τιμές, υπηρεσίες,
δημιουργήσαμε το on the road travel. Με πολυτελή κλιματιζόμενα βαν και ταξί σας μεταφέρουμε σε όλη την Κρήτη με ασφάλεια και άνεση. Ανακαλύψτε μαζί μας την ομορφιά, την ιστορία του νησιού και βιώστε μια μοναδική εμπειρία μακρυά
από τα μαζικά κύματα τουριστών. Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα σε συνεργασία με τους ειδικούς του γραφείου μας
και νιώστε κάτι περισσότερο από απλοί επισκέπτες. Εμείς ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα τον τρόπο γιατί είμαστε πάντα on the road!

¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÎ‰ÚÔÌÒÓ ÌÂ Ì›ÓÈ ‚·Ó;
■ Με το βαν ρυθμίζεις εσύ, η παρέα και η οικογένεια
σου το πρόγραμμα της εκδρομής
■ Διαλέγεις εσύ αυτά που επιθυμείς να δεις ανάλογα
με τα ενδιαφέροντά σου
■ Δεν αγχώνεσαι.... μήπως φύγει το λεωφορείο
■ Ταξιδεύεις με άνεση και ασφάλεια απολαμβάνοντας
πολυτελείς υπηρεσίες γιατί στις διακοπές σου απαιτείς
το καλύτερο.

ÙÔ˘˜ ·ÓıÚˆﬁÌÔÚÊÔ˘˜
3 ∞ﬁ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ˘˜
‡ÚÁÔ˘˜
ÙÔ˘ ª·ÚÔ˘Ï¿ ÛÙÔ ∞ÚÎ¿‰È.
∂˘Úˆ·˚Îﬁ ÌÓËÌÂ›Ô ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜
Î·È ÛÙÈ˜ ª·ÚÁ·Ú›ÙÂ˜ ﬁÔ˘
Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ï¿ıÂÙ·È ÌÂ ËÏﬁ.

1∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜
ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿
ª›Óˆ·
Γνωρίστε τον εκπληκτικό Μινωικό Πολιτισμό που κυριάρχησε προϊστορικά στη Μεσόγειο.
Επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Ηράκλειο,
πάρτε μια γεύση από τον πλούτο και τη φαντασία των Μινωιτών και μετά μεταβείτε στην Κνωσό. Περιπλανηθείτε στα δαιδαλώδη διαμερίσματα του ανακτόρου, θαυμάστε την αίθουσα του Θρόνου και τις πολύχρωμες τοιχογραφίες. Μαγευτείτε από τον ευγενικό Πρίγκιπα με τα κρίνα και βιώστε μια μοναδική εμπειρία στον χώρο και στον χρόνο.
Η εκδρομή περιλαμβάνει μετάβαση στο Ηράκλειο και στο
Αρχαιολογικό Μουσείο, μετάβαση στην Κνωσό και επιστροφή.

■

2 Δ·ÍÈ‰¤„ÙÂ ÛÙÔÓ ¯ÚﬁÓÔ ÛÙÔ ∂ÓÂÙÈÎﬁ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ
Επίσκεψη σε μια από τις ομορφότερες πόλεις της Κρήτης
προτείνει η εκδρομή αυτή. Περπατήστε στο Ενετικό λιμάνι,
φωτογραφηθείτε δίπλα στη θάλασσα με θέα τα υπέροχα παραδοσιακά κτίρια, σκηνικά πολλών ταινιών και αποδράστε
με μια άμαξα ή απλά πεζοί σε ένα ταξίδι στο χρόνο.
Η εκδρομή περιλαμβάνει μετάβαση στα Χανιά
και παραμονή για 3-4 ώρες

■

Η προτεινόμενη εκδρομή αποτελεί μια μοναδική εμπειρία
που φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή με την παράδοση και την
ιστορία του Ρεθύμνου.
Με διαδρομές μέσα από εκπληκτικού φυσικού κάλλους τοπία όπως είναι ένας από τους μεγαλύτερους ελαιώνες της Ευρώπης, ο επισκέπτης αντικρύζει αρχικά τους εντυπωσιακούς
βενετσιάνικους ανθρωπόμορφους πύργους του Μαρουλά
που επιβάλλονται με τον όγκο τους και την αρχιτεκτονική τους.
Ακολουθεί η Ιερά Μονή Αρκαδίου, Ευρωπαϊκό μνημείο
Ελευθερίας, όπου κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της από τους
Τούρκους στις 8 Νοεμβρίου του 1866, εκατοντάδες πολεμιστές
και γυναικόπαιδα που είχαν κλειστεί στο Μοναστήρι έβαλαν
φωτιά και ανατινάχτηκαν για να μην πιαστούν αιχμάλωτοι.
Ο δρόμος μας μετά το Αρκάδι μας οδηγεί στο πανέμορφο
χωριό Μαργαρίτες όπου λειτουργούν τα μοναδικής καλλιτεχνικής αξίας εργαστήρια κεραμικής τέχνης. Παίξτε με τον πηλό, αγοράστε αντικείμενα μοναδικά από την πατροπαράδοτη τέχνη των αγγειοπλαστών και επιστρέψτε στο Ρέθυμνο με
μοναδικές εικόνες.
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στον Μαρουλά και
στους βενετσιάνικους πύργους του, μετάβαση στην Ιερά Μονή
Αρκαδίου και περιήγηση στους χώρους της και τέλος μετάβαση
στο χωριό Μαργαρίτες.

■

