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Planinska in kulturna Kreta 
      petek 22. - sreda 27. maj 2020 

6 dni 
 

 
Kreta je otok, ki marsikoga očara in tudi začara. Razlog so čudovite plaže, s katerimi se 

lahko pohvali, osupljiva narava, bogata zgodovina in gastronomski užitki na vsakem 
koraku. Kot obiskovalec boste zagotovo priča vsemu naštetemu. Ker pa ste ljubitelji 

pohodništva in gorskih kotičkov, potem vas bo Kreta zagotovo navdušila. Možnosti za 
pohodniške pustolovščine, tako lažje kot zahtevnejše, se vrstijo ena za drugo. Tudi mi si jih 

bomo pričarali. 
 

Težavnost ture: Lahka 
 

1. dan – petek 22.5.2020: Maribor – Dunaj – Chania – Paleochora  
V nočnih urah se bomo odpravili na dunajsko letališče in zjutraj 
poleteli proti Kreti. Po pristanku v Chaniji, v mestu, za katerega 
vam bo marsikdo pritrdil, da je najlepše in najbolj fotogenično 
na otoku, bomo tudi mi zavili v njegovo staro mestno jedro. Z 
lokalno vodnico bomo zavrteli časovni stroj v različna 
zgodovinska obdobja in skupaj ugotovili, zakaj se Chania 
enostavno prikupi toliko obiskovalcem. Za tem sledi nekaj 
prostega časa za raziskovanje ozkih in prikupnih uličic, morda 
čas za prvo grško kavo s pogledom na morje, ali skok do lokalne 
tržnice. Popoldan bomo pomahali severu v slovo in se podali 

na divji jug. Vmes pa bomo še poskusili, kako dobro uspeva tisočletna tradicija pridelave oljčnega 
olja ter vina. Večerni prihod v Paleochoro in čas za prvo grško večerjo. Le kaj bo na meniju? (V) 

    
2. dan – sobota 23.5.2020: Paleochora – Azogires – soteska Anidri – plaža Gialiskari – 

Paleochora (*3,5 ure hoje) 
Po zajtrku se bomo na kratko zapeljali do našega prvega 
pohodniškega izhodišča, v hribovsko vasico Azogires. Južna 
Kreta je samosvoja, divja, gorata, gostoljubna ter polna 
presenečenj. Na prvi pogled je Azogires zaspana vas, kjer se nič 
ne dogaja, vendar le za kratek preblisk. Domačini so polni 
nenavadnih zgodb, ki še vedno burijo duhove. Nekoč zatočišče 
hipijev, je danes izhodišče za pohodniško raziskovanje. Tudi mi 
se bomo podali iz Azogiresa po kanjonu Anidri, vse dokler ne 
bomo slišali šuma morja. Ali ste vedeli, da je Grk Zorba plesal 

sirtaki tudi na kretskih plažah? Zakaj torej ne bi tudi mi večera namenili grški glasbi, plesu in seveda 
dobri hrani. Pripravite plesne čevlje za sirtaki! (Z,V) 
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3. dan – nedelja 24.5.2020: Paleochora – Omalos 1200 m (dvatisočak Gigilos ali koča Kalergi) 
a) vzpon na Gigilos 2080 m *6 ur hoje – lahka nezahtevna pot  (880 m  višinske r.) 
b) vzpon do koče Kalergi 1680 m *3 ure hoje – lahka nezahtevna pot (480 m višinske r.) 

To kar je v Sloveniji Viševnik, je v Belih gorah, ki je največja 
gorska veriga na Kreti, Gigilos 2080 m. Je najlažje dosegljiv 
dvatisočak, na katerega se boste lahko povzpeli in zavriskali ob 
pogledu na ostale dvatisočake in morje v ozadju. Krajša in prav 
tako sladka različica tega dne, je vzpon do koče Kalergi, na 
višini 1680 m, kjer na prikupni terasi prav tako ne manjka lepih 
razgledov na Bele gore. Pričetek in zaključek obeh skupin bo 
na planoti Omalos, kjer bomo tudi prenočili in se pripravili na 
nove dogodivščine za naslednji dan. (Z,V)  

 
4. dan – ponedeljek 25.5.2020: Omalos 1200 m – soteska Samaria – Agia Roumeli 0 m (*6 ur 

hoje) 
Prehodili bomo najbolj poznano in mogočno sotesko na Kreti 
– Samaria. Ne samo, da je najbolj poznana, je tudi ena 
najdaljših sotesk v Evropi. Kreacije mame narave so tukaj 
upravičeno ocenjene z visokimi ocenami, predvsem zaradi 
divjih in surovih oblik ter pisanega živalskega sveta. Naš dnevni 
cilj bo obmorska vasica Agia Roumeli, kamor se lahko pride le 
peš ali z ladjo. Le kaj bo pred večerjo? Skok v morje ali kaj 
tekočega po grlu ali kar oboje? (Z,V) 

 
5. dan – torek 26.5.2020: Agia Roumeli – Loutro – Hora Sfakion (*3 ali 4** ure hoje) 

Po ležernem jutri ali jutranjem ogrevanju z vzponom do 
ostankov Osmanske trdnjave**, se bomo z ladjo odpravili do 
Loutroja. Tukaj boste na svoj račun prišli romantiki in ljubitelji 
zelo majhnih krajev. Tudi Loutro je namreč dosegljiv le peš ali 
z ladjo. V popoldanskem času bo naša pohodniška etapa 
kratka, ampak zelo sladka. Čaka nas lahek skok do Hore 
Sfakion. Pot bomo začinili s plažami na poti. Priča bomo 
divjemu, odmaknjenemu in epičnemu delu Krete, kjer masovni 

turizem nima vstopnice. (Z,V) 
 
6. dan – sreda 27.5.2020: Hora Sfakion – soteska Imbros – Hora Sfakion – letališče Chania – 

Dunaj – Maribor (*2 uri hoje) 
Kreta je dom tisočerih sotesk in vsaka je unikatna na svoj način. 
Zato bomo zadnji dan še nekaj časa posvetili obisku ljubke 
soteske Imbros. Preostanek popoldneva, vse do večera, boste 
lahko preživeli po svoje. Morda v družbi sonca na plaži, v 
zadnjem okušanju dobrot v grški taverni, ali kar vam bodo 
takrat narekovale želje. Prihod na Dunaj je predviden v poznih 
večernih urah, kar pomeni, da boste lahko do zadnjega 
izkoristili zdravilni kretski zrak, ki ga je oče medicine, Hipokrat, 

priporočil že za časa svojega življenja. (Z) 
 
* Celostni del potovanja je načrtovan glede na optimalne pogoje in predvidevanja. Izpeljava celostnega dela 
potovanja je odvisna tudi od vremenskih pogojev. 
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Cena: 

820 € - preračunano na skupino 30 potnikov 

865 € - preračunano na skupino 25 potnikov 

925 € - preračunano na skupino 20 potnikov 

* v primeru prijave manj kot 20 potnikov, se cena spremeni glede na število prijavljenih. 

Dinamika plačila: Akontacija ob prijavi 300 € (zaradi čim zgodnejšega nakupa letalskih kart), 

preostanek 14 dni pred odhodom. 

Prijave zbiramo do najkasneje 20. januarja 2020. 

 

Cene vključuje: 

✓ Povratno letalsko karto Dunaj – Chania z oddano glavno prtljago 20 kg in ročno 

prtljago 10 kg 

✓ 5 × polpenzion na bazi dvoposteljne namestitve v hotelu s 3* in družinskih penzionih 

✓ Vsi cestni in ladijski transferji po programu 

✓ Ladijski transferji prtljage med krajih Paleochora, Agia Roumeli in Hora Sfakion 

✓ Vse vstopnine po programu (kanjona Samaria in Imbros) 

✓ Lokalno vodenje po mestu Chania 

✓ Obisk oljarne in vinarne – degustacija lokalnega oljčnega olja, vina in sira  

✓ Vodenje gorskega vodnika na goro Gigilos 2080 m 

✓ Grški večer z živo glasbo, plesalci in večerjo 

✓ Organizacijo, pripravo in vodenje programa 

Cena ne vključuje: 

✓ Povratnega transferja Maribor – Dunaj 

✓ Pijače ob večerji 

✓ Zavarovanja za primer odpovedi potovanja: 46 € 

✓ Dodatnega zdravstvenega zavarovanja Coris: 13 € 

✓ Enoposteljne sobe: 80 € 

Prijave in ostale informacije na: 
 
Slavica Tovšak 
031 314 771 
slavi.tovsak@gmail.com 
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