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(ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ-ΜΠΑΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

- Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 06.45 και άμεση αναχώρηση προς το λιμάνι της Κισσάμου ,απ' όπου θα
πάρουμε το πλοίο για την μαγευτική ολοήμερη κρουαζιέρα μας στην Γραμβούσα και τον Μπάλο. (Αναχώρηση
πλοίου στις 10:20).
‘’Η κρουαζιέρα μας περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδρομές :
A.Περιήγηση στον κόλπο Κισσάμου,για 45 λεπτά.
Β.Επίσκεψη στο νησί των πειρατών, την Γραμβούσα
Φθάνοντας στο λιμενίσκο της Γραμβούσας, αποβιβάζεσθε στην παραλία, ενώ το πλοίο σας περιμένει μέχρι την
αναχώρησή σας, δηλ. για δυο ώρες περίπου. Το περίφημο κάστρο της, κτίστηκε από τους Ενετούς το 1579 στο υψηλότερο
σημείο του νησιού, στην κορυφή απόκρημνου βράχου, ύψους 137 μ!.Η πανοραμική θέα, η επιβλητικότητα και ο θρύλος του
κρυμμένου θησαυρού των πειρατών,προκαλούν όποιον θέλει να το επισκεφθεί,ανηφορίζοντας είκοσι λεπτά περίπου.Εκτός
από την επίσκεψή σας στο κάστρο, μπορείτε να κολυμπήσετε στην θαλάσσια περιοχή που είναι το εκκλησάκι των Αγ.
Αποστόλων ή και να παραμείνετε στο πλοίο, για να ξεκουραστείτε,να θαυμάσετε το γύρω τοπίο ή και να γευματίσετε στο
εστιατόριο του καραβιού.Στη συνέχεια, το πλοίο θα αναχωρήσει για τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου, όπου και θα
καταπλεύσει μετά από 15΄ λεπτά περίπου.

Γ.Επίσκεψη στην λιμνοθάλασσα του Μπάλου
Σίγουρα, είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου, με την μοναδική πανέμορφη αμμουδιά και τα
ποικίλα όστρακα. Ρηχή ως τον αστράγαλο και μόνο σε λίγα σημεία φτάνει ως τη μέση!Η παραμονή σας στην λιμνοθάλασσα,
όπου θα απολαύσετε ένα φανταστικό μπάνιο, θα διαρκέσει περίπου τρεις ώρες. Στο πλοίο μπορείτε να επιστρέψετε όποτε
θέλετε, θα πρέπει όμως το αργότερα να είστε μέσα σε αυτό, δέκα λεπτά (10’) πριν από την αναχώρησή του.’’
Δ.Αναχώρηση από Μπάλο για την επιστροφή μας στο λιμάνι της Κισσάμου . Άφιξη πλοίου γύρω στις 6 το απόγευμα.

-Άμεση επιβίβαση στο πούλμαν
Άφιξη το βράδυ (Γύρω στις 21.30)
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ΤΙΜΗ:35€ - Παιδιά από 3 έως 12 ετών 25 €. (Περιλαμβάνονται στην τιμή ,το πούλμαν από Ηράκλειο ,η 8ωρη
κρουαζιέρα με το μεγάλο πλοίο και ο τοπικός δημοτικός φόρος επίσκεψης στον Μπάλο)



ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΥΛΜΑΝ.
Για την εξόφληση της εκδρομής,οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν μετρητοίς ,είτε με κάρτα VISA MASTERCARD ,είτε με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου.

