
Kreta
En ferie på Kreta er en ferie med et varmt og solsikkert klima, skøn natur og dejlige strande. Uanset om man ønsker en 
afslappet daseferie, lidt mere aktivitet eller en ferie med kulturelle perler, er Kreta et godt valg. 
Chanias havneområde er klart et besøg værd. Den gamle, pittoreske venetianske havn benyttes både til fiskerbåde 
og lystbåde, og tæt på er der masser af spændende handelsmuligheder, flere delikate restauranter og festlige barer. 
Om dagen er det et handelscentrum, men når mørket har lagt sig, begynder lyset at spejle sig i havet, og det hyggelige 
aftenliv starter netop her. Mange vil påstå, at man ikke har været på Kreta, hvis man ikke har besøgt Chania og den 
hyggelige havn.

Sirios Village Bravo-kat. 4
Populært lejlighedshotel med rigtig god service
Tæt ved den smukke strand i Agii Apostoli ligger Sirios 
Village. Et ualmindelig dejligt og frodigt område med en 
skøn og afslappet Middelhavsstemning.
Du har kun 350 meter til stranden, hvor du kan muntre 
dig dagen lang. Du kan også benytte det fantastiske pool-
område ved hotellet. 
Nyd det vidunderlige poolområde med pragtfulde pools 
til alle aldre. Hent dig en kølig forfriskning i poolbaren og 
slap af i de dejlige omgivelser.

Dobbeltværelse med All Inclusive 

Rejs i april, maj og juni fra kr.  4.698 
pr. person ved 2 personer i delt dobbeltværelse 

Rejs ultimo september, oktober fra kr.  4.998 
pr. person ved 2 personer i delt dobbeltærelse

http://www.bravotours.dk/rejser/grakenland/kreta/
agii-apostoli/sirios-village

Vi flyver til Kreta fra april til oktober.

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

Danskernes 
feriefavorit
i Græken-

land



UDFLUGTER (tilkøb):
Det ægte Kreta
Vi starter dagen med at besøge Fisika, en lille lokal sæ-
befabrik, hvor hovedingrediensen er olivenolie, hvor vi 
kommer indenfor og ser, hvordan produktionen foregår. 
Videre til eremitten Johannes’ grotte, der i dag funge-
rer som kirke. Vi skal forbi et af de ældste oliventræer i 
verden. Træet er ca. 400 år gammel. Tid til frokost, der 
er mulighed for ægte kretensisk måltid på en restaurant 
i landsben Neriana. Vi besøger også en lokal vingård, 
hvor de fortæller om deres vinproduktion. Mulighed for 
smagsprøver. Ekskl. frokost

Knossos-paladset
Tag med på et eventyr 4.000 år tilbage i tiden og besøg 
ruinerne af Minos, sagnkongernes fantastiske palads. 
Hør fortællinger om, hvor højtstående forfinet og yderst 
kultiveret det minoiske folkefærd var. Herefter tager vi til 
øens hovedstad, Heraklion, hvor der er mulighed for en 
lille byrundtur og tid på egen hånd.

Græsk middag
Den græske stemning finder man overalt, hvor man går, 
men ved ét specielt sted finder man det hele centreret, 
nemlig i det græske køkken. Derfor vil vi gerne invitere 
dig til en aften i hyggelige omgivelser og i godt selskab.
Som nævnt, så har maden en stor betydning i den græske 
kultur, og derfor skal vi selvfølgelig nyde noget af det 
bedste, græske mad. Vi skal smage forskellige ’Mezes’, 
som er flere små retter der løbende bliver serveret for 
dig, og som er den traditionelle måde, at servere mad på 
i det græske. Vi kommer til at smage nogle kendte græske 
retter, men også nogle mere lokale af slagsen.
I løbet af aftenen vil der være indslag fra guiderne, der 
samtidig vil sørge for en rar stemning. Alt imens kan du 
nyde det bedste fra det græske køkken, og samtidig få 
mulighed for, at møde andre danske gæster. 

Chania by night
Kom med og oplev hjertet af Kretas 2. største by, Chania.
Vi starter ved håndmonumentet, hvor vi vil starte by-
rundturen rundt i Chania. Derfra fortsætter vi mod den 
gamle venezianske havn, hvor cafeer og restauranter 
ligger side om side. Herfra skal vi rundt i de små, smalle 
gader, der mest af alt minder om tusind og en nats even-
tyr. 
I disse gader oplever vi flere forskellige kulturer. Blandt 
andet tyrkisk og veneziansk kultur. Men man vil selvføl-
gelig også høre meget mere om byens begivenhedsrige 
historie. 
Vores tur rundt i Chania bringer os også forbi blandt an-
det ”lædergaden” og flere af byens største seværdigheder 
som bl.a. Tri Matri kirken og den smukke, gamle Janits-
hare moské, som var den første osmanniske bygning på 
hele Kreta.
Selve byrundturen foregår til fods og efter udforskning 
rundt i de smalle gader, slutter vi af ved restaurant Zepos 
som ligger ved gamle venezianske havn. Her vil vi nyde 
vores aftensmad.

De skjulte skatte
Så er det nu at du har muligheden for, at opleve nogle af 
de skjulte skatte som øen gemmer på.
Dagen starter med et udsigtsstop ved Aptera, nærmere 
betegnet ved Koules fortet, hvor der venter en fantastisk 
udsigt over Akrotiri halvøen og Souda bugten.
Herefter kører vi mod den hyggelige by Vrisses hvor der 
vil være mulighed for at få en kop kaffe. Efter Vrisses 
kører vi mod den gamle landsby Ancient Lappa, som blev 
grundlagt tilbage i 1400 f.Kr. og havde en vigtig betydning 
under Romerriget. Vi gør vores frokoststop i den nedre 
bydel af Argiroupoli ved den gamle vandmølle.  
Sidste stop på turen er den smukke Kournas sø som er 
den eneste naturlige ferskvandssø på Kreta. Her er der 
mulighed for at få en kølig dukkert, eller måske leje en 
vandcykel og tage en tur ud på søen. 


