
Vacanta de vis recomanda insula Creta
Orasul Knossos, unul dintre primele fondate, avea aproximativ 100 de mii de locuitori si se desfasura pe
un teritoriu imens, la 32 km de port, unde traficul comercial cu Egipt si Siria era foarte dezvoltat.
  
  Cretanii nu s-au aparat construindu-si ziduri in jurul palatelor sau in jurul oraselor port, semn ca in acea
vreme era pace si probabil ca flota militara stapanea imprejurimile.
  
  Dar apoi, dezastrul provocat de eruptia vulcanului din Santorini in 1450 i.Ch. a stopat dezvoltarea
civilizatiei. in anul 1100 i.Ch., dupa invazia dorienilor, declinul civilizatiei minoice a fost de neoprit.
Ulterior, insula a fost cucerita de romani si apoi de fenicieni. 
  
  in timpul epocii bizantine, bunastarea Cretei era prezentata pe podelele de mozaic ale bazilicilor si in
peste jumatate din bisericile din intreaga Grecie.
  
  in secolul al 9-lea, Creta a cazut in mainile arabilor timp de un secol si jumatate, perioada in care a fost
intemeiat Handak, actualul Heraklion. in 1204, insula a trecut in mana venetienilor, care au fortificat
vechile castele din Handak si au construit altele noi in celelalte orase.
  
  Au intemeiat orase noi, Hania si Rethimno, si au construit fortificatii.
  
  Despre insula
  
  Drumurile de pe insula sunt bune, sunt accesibile cu transportul local, dar cea mai buna varianta este
inchirierea unei masini cu care puteti explora intreaga insula. intre localitatile mai mari exista si curse
regulate de feribot.
  
  in centrul insulei se afla munti inalti, iar platourile au vai fertile si sunt brazdate de chei adanci.
  
  Cele mai multe localitati se afla in partea de nord, aici se afla orasele cele mai mari, majoritatea porturi
importante. Partea sudica este mult mai muntoasa, acesta fiind si motivul pentru care este mai putin
populata.
  
  Clima este mediteraneana uscata, verile sunt toride si dureaza mai mult decat in alte regiuni ale Greciei.
  
  Magazinele sunt deschise dimineata si incepand de dupa-amiaza pana seara tarziu, iar in majoritatea
statiunilor, magazinele sunt deschise si la sfarsit de saptamana.
  
  intre mancarurile traditionale se numara aperitivele, mezedes, compuse din melitzanosalata - vinete
tocate cu ulei, lamaie si usturoi, taramosalata - pasta de icre si dolmadakia - frunze de vita umplute cu
carne sau orez., musaca, ghiveci, carne prajita sau peste, frigaruile de miel sau porc - souvlaki. 
  
  Specialitatile cretane sunt branza graviera (galbena) si mizithra - branza alba, cremoasa, servita deseori
in loc de fetta in salata greceasca.
  
  Aperitivul preferat este ouzo, iar dintre vinuri retsina. 
  
  Ce vizitam
  
  Heraklio este cel mai mare oras din Creta, este un loc aglomerat si cu un trafic intens, dar apreciat pentru
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cele doua piete principale, Plateia Venizelou si Plateia Eleftherias. in Plateia Venizelou se afla renumita
Fantana a Leilor, inima orasului si locul de unde poti merge peste tot, fie in pietele din sud sau in portul
din nord-est. 
  
  Are cel de-al doilea muzeu arheologic ca marime si importanta dupa cel din Atena. Muzeul De Istorie al
Cretei expune multe sculpturi si inscriptii din perioada bizantina, venetiana si turca, pictura lui
Domenikos Thetokopoulos (El Greco) "Vedere catre muntele si manastirea Sinai" din 1570, obiecte
personale si manuscrise ale scriitorului national Nikos Katzantzakis.
  
  Palatul lui Knosos se afla la sud-est de Heraklio si este cel mai mare palat din perioada minoniana. in
jurul anului 1700 i.
  
  Ch. cladirile au fost distruse de un cutremur si reconstruite apoi la o scara mult mai mare, avand 1200 de
camere. Unul din cele mai mari orase din epoca, acesta gazduia in jur de 100.000 de locuitori. Pentru a
recrea o parte din atmosfera, Sir Arthur Evans, cel care a descoperit palatul, a reconstruit portiuni din
vechea structura.
  
  Chania este cel mai mare oras de pe coasta vestica a insulei si se remarca prin constructiile cu o
arhitectura turceasca si venetiana, are un port de vase de croaziera de-a lungul caruia se intind taverne,
terase, iar turnurile albe ale bisericilor si strazile pavate ii dau un farmec aparte.
  
  Orasul a fost construit pe ruinele vechii cetati Kydonia, unul dintre cele mai importante orase ale Cretei
minoniene, iar multe dintre vestigiile acesteia sunt inca vizibile. Chania a fost capturata de venetieni in
1252 si a stat sub influenta lor pana in anul 1645, an in care a fost cucerita de turci, care au reparat
zidurile orasului si au transformat bisericile in moschei.
  
  Oferta agentiei
  
  Pentru ca insula Creta este o destinatie ideala pentru petrecerea concediilor, una dintre cele mai
accesibile oferte ale Agentiei Vacanta de vis este pentru un sejur de sapte nopti, cu regim all inclusive,
bilet de avion si transferuri, la Hotelul Panorama, din Agia Pelagia. Un sejur incepand din 1 mai costa 199
euro de persoana, din 8 si 15 mai, costa 229 euro, iar din 22 mai pretul este de 249 euro de persoana.
  
  Hotelul se afla intr-un loc linistit si ofera o perspectiva incredibila asupra apelor azurii ale golfului
Aghia Pelagia, a fost complet renovat in 2008, 
  
  La hotelul Semiramis, de patru stele, aflat in statiunea Hersonissos, un sejur de sapte nopti, cu regim all
inclusive, bilet de avion si transferuri costa 249 euro de persoana pentru plecarile din 1 si 8 mai, 279 euro
pentru plecarea din 15 mai si 299 euro pentu plecarea din 22 mai.
  
  Hotelul se afla in imediata apropiere a orasului Hersonissos si la cateva minute de plimbare de plaja, are
o minunata vedere spre mare din toate camerele sale. Toate camerele hotelului sunt complet noi si au fost
renovate in 2008. 
  
  Micul dejun, pranzul si cina sunt servite in sistem bufet, exista program de animatie, salon TV, salon de
jocuri, piscina pentru copii, loc de joaca in aer liber, piscina, sezlonguri si umbrele, pool bar, receptie,
lounge, acces internet, lobby bar, parcare, exchange, restaurant.
  
  O oferta deosebita este si cea pentru hotelul Terra Maris Convention Golf&Resort, de patru stele, din
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localitatea Hersonissos. Pentru plecarile din 18, 15 sau 22 mai, pretul este de 449 euro, pentru sapte nopti
cu regim all inclusiv, tarif care include transportul cu avionul si transferurile.
  
  Reprezentantii agentiei spun ca hotelul Terra Maris face parte din lantul Maris si combina stilul modern
cu cel traditional, oferind cele mai luxoase facilitati si servicii impecabile. 
  
  Se afla la 24 de km de Aeroportul din Heraklion, in Hersonissos, la 50 m de plaja cu nisip, dispune de
patru restaurante, centru de talasoterapie cu fitness, sauna, jacuzzi, coafor si tratamente cosmetice, bar pe
plaja si la piscina, discoteca, plaja cu nisip, sezlonguri si umbrele, serviciu rent a car, exchange, parcare,
room-service, spalatorie. Iubitorii de sporturi pot alege intre teren de tenis, polo pe apa, scufundari, sala
de gimnastica, minigolf, biliard, piscina exterioara si interioara, piscina pentru copii, mini club si
tobogane de apa. 
  
  Preturile nu includ taxa de aeroport, de 95 euro, asigurarea medicala de calatorie, excursiile optionale si
taxele de intrare la obiectivele turistice.

Cuvinte cheie: muzeul de istorie  aeroport  aeroportul  hotel  salon  rent a car  restaurante  turca
arhitectura  sport  tratamente  tenis  pictura  terra  restaurant  muzeu  piscina  plaja  jacuzzi  petrecere
arme  biliard  jocuri  aer
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