
 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 6 Μέρες 
Περιήγηση Χανιών – Ρέθυμνο – Λίμνη Κουρνά Θέρισσο – Μονή Χρυσοπηγής – Αργυρούπολη  

 

Με απευθείας πτήσεις της AEGEAN AIRLINES: 

25 Απριλίου A34901 Λάρνακα – Χανιά 17:45 – 19:15 

30 Απριλίου A34900 Χανιά – Λάρνακα 18:45 – 20:15 

 

Τιμές ανά άτομο: 

ARKADI HOTEL 3* Δίκλινο/Τρίκλινο €625 / Μονόκλινο €750 / Παιδί €475 

KYDON HOTEL 4* Δίκλινο/Τρίκλινο €695 / Μονόκλινο €920 / Παιδί €439 
 

*Στις πιο πάνω τιμές θα έχετε 5% έκπτωση εξαιρουμένων των φόρων 

 

1η Μέρα (Μ. Πέμπτη): ΛΑΡΝΑΚΑ – ΧΑΝΙΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για τα Χανιά. Άφιξη, παραλαβή και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο της επιλογής σας στο κέντρο των Χανιών. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.  Διανυκτέρευση. 

 

2η Μέρα (Μ. Παρασκευή): ΧΑΝΙΑ 

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε περιπατητική περιήγηση με την συνοδό μας στα γραφικά 

κουκλίστικα σοκάκια των Χανιών για να ανακαλύψετε την αύρα και το μυστήριο που κρύβεται 

πίσω από τα ενετικά κτήρια. Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Το βράδυ ακολουθεί 

εκκλησιασμός στον Άγιο Νικόλαο και ακολουθεί η περιφορά του Επιταφίου μέχρι το λιμάνι. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η Μέρα (Μ. Σάββατο): Ι.ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ – ΘΕΡΙΣΣΟ 

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος όσοι θέλουν μπορούν να παρακολουθήσουν την πρώτη 

Ανάσταση στην Μητρόπολη. Γύρο στις 11:00 αναχώρηση για την Ι.Μ. Χρυσοπηγής που 

βρίσκεται μόλις 3χλμ από την πόλη των Χανιών. Οι μοναχές ασχολούνται με την αγιογραφία 

και το εκκλησιαστικό κέντημα. Ωστόσο, η μονή είναι πασίγνωστη για την οικολογική και 

περιβαλλοντική της δράση. Συνεχίζουμε για το χωριό Θέρισο που διαδραμάτισε πολύ 

σημαντικό ρόλο στην νεότερη ιστορία της Κρήτης. Η διαδρομή μαγευτική αφού θα ταξιδεύουμε 

παράλληλα με το θερισιανό φαράγγι μήκους 6χλμ. Στο χωριό μπορείτε να επισκεφτείτε δύο 

εξαιρετικά μουσεία, το Ιστορικό και το Λαογραφικό που στεγάζεται στο κτήριο που χρησίμευε 

ως στρατηγείο ο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς και το μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Χρόνος 

ελεύθερος για γεύμα σε μια από τις παραδοσιακές ταβέρνες του χωριού. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Το βράδυ εκκλησιασμός για να γίνουμε μάρτυρες του μεγάλου θαύματος της 

Ανάστασης και να πάρουμε το Άγιο Φως.  

 

4η Μέρα (Κυριακή του Πάσχα): ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  

Πρόγευμα και ακολουθεί εκδρομή μέχρι την Αργυρούπολη ένα χωριό που συνδυάζει σπάνια 

φυσική ομορφιά, σε ένα κατάφυτο μέρος. Πασχαλινό γεύμα με αρνί και με αυθεντικά κρητικά 

παραδοσιακά εδέσματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα.  

 

5η Μέρα (Δευτέρα του Πάσχα): ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ – ΡΕΘΥΜΝΟ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για  την Λίμνη Κουρνά, στάση για βόλτα και καφέ και συνεχίζουμε 

για το Ρέθυμνο. Περιήγηση για να δούμε τα Ενετικά διατηρητέα κτίρια, το κάστρο της Φιορέτσας 



 

και τις κρήνες του Ριμόντι. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό στα όμορφα γραφικά δρομάκια του 

Ρεθύμνου και επιστροφή στα Χανιά.   

 

6η Μέρα (Τρίτη του Πάσχα): ΧΑΝΙΑ – ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ – ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και λίγος χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στα Χανιά. Νωρίς το μεσημέρι 

αναχωρούμε για τους Τάφους των Βενιζέλων, για μια πανοραμική θέα της πόλης από το 

ύψωμα του Προφήτη Ηλία. Τέλος μεταφορά στο αεροδρόμιο των Χανιών και πτήση για 

Λάρνακα. 

 

Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Χανιά-Λάρνακα. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.  

 Σνακ και ροφήματα στο αεροπλάνο. 

 Μια αποσκευή βάρους μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας στα Χανιά. 

 Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 

 Πασχαλινό Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στην Αργυρούπολη. 

 Φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο. 

 Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Έμπειρος αρχηγός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδίου. 

 Ασφάλεια ταξιδιού. 

 Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 

 Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Είσοδοι στους χώρους των επισκέψεων. 

 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προτεινόμενο. 

 

 


