
Pris pr/prs. i delt dobbeltværelse:
Med havudsigt prlprs.
Enkeltværelsestillæg
En keltværelsesti llæg (havudsigt) :

Prisen inkluderer
Egen skranke i Billund, samlet seating i fly, flyrejse t/r,
måltid ombord på flyet t/r,20 kg bagage + 5 kg håndba-
gage, bustransport lufthavn-hotel t/r, hotelophold med
"All. lnkl." iværelser med balkon, de 3 anførte udflugter
som beskrevet, bidrag til rejsegarantifond. På rejsemå-
let benyttes Primo Tours dygtrge danske rejseledere
lkke inkluderet:
Ny græsk miljøskot pr 1.L.2018, som er 3 € pr. rum pr/
nat. Skalten betoles direkte til hotellet ved onkomst.

Mulighed for tilkøb:
Afbestillingsforsikring: kr. 195,-
(Skøl bestilles ved tilmelding og betoles sommen med
depositum pd kr. 1.200,)
Års rejseforsikring (Gouda) fra

Panorama Hotel*,t!{'* m/all inklusive
www.panorama-hotel.gr
ligger i Kalamaki vest for Chania med en pragtfuld ud-
sigt fra poolområdet over det smukke hav. Ligger i

rolige omgivelser, men alligevel tæt på Agia Marina og

Chania by. lkke langt fra hotellet findes en dejlig sand-
strand. På hotellet er der flere barer, restauranter og

swimmingpools, fitness, tennisbane, billard. Også mu-
lighed for sauna, massage og fris6r mod gebyr.
Flotte og elegante dobbeltværelser med bad/toilet,
telefon, TV, hårtørrer, aircondition, og balkon med bord
og stole. Minibar (ikke inkl. I oll inklusive!)
Lidt stejlt op til hotellet, men til udflugter kommer bus-
ser helt op til hotellet.

Kr.6.300
Kr.6.600
Kr. 1.200
Kr. 1.500

kr. 252,-

www.primotours.dk

l.C. Christensens Alle 1" . 6950 Ringkøbing

info@primotours.dk . Tel.: 8818 4618

Rejsega ra ntifonden: 2 187

arrangerer denne rejse for

Danske Seniorer, Billund
liejscn pr*sr)ntsrcri l*l- l{:{}l} *rn ?§. ffårrts 2i}18 pii I.,irtrltgnrtlcn.

'. ..l".-§...i

Tilmelding til Arne Pallesen
Sidste tilmelding 01. juni 2018 (dog efter "først til mølle"-princippet )

Betaling til
eller

Tlf.: 2083 3845. Maili ar.nipo@hotmoil.com
Jyske Sparekasse: Reg.nr. 9712 kontonr. O7457LO646

Mobil-pay: to747533
Depositum kr. 1.200 prlprs. + evt. afbestillingsfors. (kr. 195) . ved tilmelding.
Restbetaling senest 01. juni 2018.



Rejseplan & Udflugter
Lidt om Kreta
Kreta er den største af de græske øet, og ligger i den sydligste del af det græ-

ske øhav. Man skal ikke bevæge sig langt væk fra feriebyen, før man møder
den ægte græske charme, primitive landsbyer, uberØrt natur og stor gæstfri-
hed.
På Kreta kan du få det hele. Det ualmindeligt venlige og gæstfrie kretanske
folk lader gerne deres gæster få del i Kretas enestående kulturarv fyldt med
dans, musik og vidunderlig gastronomi.
Når man rejser til Kreta kan man opleve unikke seværdigheder som Den Ve-
netianske Havn i Chania, ligesom man tydelig fornemmer indflydelsen af de

mange folkeslag, der har været på Kreta de sidste 2000 år. Overalt kan man

fornemme historiens vingesus sammen med en enestående, varieret natur
med bjerge, dybe kløfter, olivenlunde, vinmarker, pinjeskov og en usædvanlig
flot kystlinie. Her i maj, er Kreta stadig grøn og frodig med vin og olivenmar-
ker og der er sommervarme i luften.

Afrejsedag: Mødetid i Billund kl. 15:00. Flyafgang kl. 17:00
Gratis parkering i lufthavnen hvis der er brug for det.
Vi flyver fra Billund til Chania på Vestkreta, hvor de danske rejseledere fra
Primo Tours møder os og følger med til hotellet. Der vil blive afholdt et vel-
komstmØde dagen efter ankomst, hvor ugens program bliver præsenteret.

Rejsen byder på 3 skønne udflugter, der giver et godt og varieret indtryk af
den smukke ø. De øvtige dage vil der være god mulighed for at nyde de hyg-
gelige omgivelser ved hotellet eller opleve andet spændende alt efter energi
og ønsker.

Udflugt - Chania og nærområdet
På denne introduktionstur lærer vi nærområdet og hovedbyen Chania at ken-
de. Chania er Kretas næststørste by med næsten 70.000 indbyggere, og en
gammel kulturby med mere end 3.000 år på bagen. Mange folkeslag har sat
sit præg på byen lige fra oldtidens minorer til araberne, venezianerne og tyr-
kerne. Byen omkranser den smukke naturlige havn og er kendetegnet ved de
mange små gader og et godt handelsliv. Turen er dels med bus og dels til
fods. Tilbage på hotellet til sen frokost.

Udflugt - Det skjulte Kreta. tlL dag inkl. frokost
I dag skal vi på en dejlig bustur på det vestlige Kreta .Vi gør masser af stop og
skal bes6ge små landsbyer, hvor livet går sin egen rolige gang. Vi skal opleve
Aptera med den flotte udsigt over bugten og har også en vinsmagning på

Dourakis Vingård med den gode kretavin.
Vi besøger den allierede kirkegård ved Souda bugten, og nyder i lØbet af dagen en
god græsk frokost inkl. vin og vand.
På denne tur kommer vi væk fra det turistede Kreta, og får et kik bag kulis-
sen.
Vi får også et indblik i de udfordringer det græske folk har i disse år.

Udflugt - Det antikke Kreta med bl.a. Rethimnon. 1/1 dag inkl. fro-
kost
En udflugt, hvor vi kombinerer den spændende historie, lige fra den græske

oldtid til vore dages Grækenland, med fantastiske naturoplevelser. Vi kører
mod Rethimnon med udsigten til "de hvide bjerge", der er de højeste bjerge
på Kreta med næsten 2.500 m. Undervejs besøges Arkadi Klosteret. Et sym-
bol på kampen mod den tyrkiske besættelse.
Ved ankomst til Rethimnon bliver der en lille sightseeing til fods i Rethim-
non og også tid på egen hånd i denne charmerende lille by med den smukke
naturlige havn, hvor forretninger og tavernaer ligger side om side. Også på

denne udflugt er der inkluderet en god frokost inkl. vin og vand.
På hjemturen gøres stop ved Kournas søen inden den sidste kørsel hjem til
hotellet.

De 3 udflugter ligger fint fordelt i ugens løb, så der også bliver tid til at nyde

andre af Kretas mange spændende oplevelser, alt efter lyst og evne- eller
blot nyde det pragtfulde hotel.
Primo Tours arrangerer andre udflugter, hvor I kan tilmelde jer, når I er på

Kreta. Der køres også nogle meget fine ture i området med traktortog. Samti-
dig er der gode lokale busforbindelser og taxa er relativt billigt.

Husk :

a Ved tilmelding, at oplyse jeres navn, som det står i passet inkl. mel-
lemnavne, telefon nr., adresse og e mail.

o Betaling af depositum og ew. afb. forsikring ved tilmeldingen
a Det blå EU sygesikringskort og tjek jeres rejseforsikring
t Kontaktperson hos Primo Tours på denne rejse er :

Olav Hollenvad. +45 3015 3638. Mail: oh@primotours.dk


